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CHEN 

PRAEFATIO. 

Paucis annis postquam Woelfflini Strategematum Po- 
lyaeni prodierat editio Teubneriana, Valentinus Rose pri- 
mus ostendit codicem Florentinum omnium qui exstant 
Polyaeni librorum manuscriptorum esse archetypum. Ita- 
que cum abhine quattuor annos bibliopola honestissimus 
Woelfflninum novam editionem parare iussisset, inprimis 
codex ille Florentinus Mediceus denuo conferendus fuit, 
sed in aliis tune ipsum inceptis operibus occupatus Woelft- 
limus, praeceptor dilectissimus, qua est in discipulos hu- 
manitate et liberalitate, mihi non solum mandavit, ut 
Polyaeni strategemata iterum recensenda susciperem, sed 
etiam omnia tradidit, quae ipse ad alteram editionem iam 
collegerat. Quamobrem hoe loco viro clarissimo ut stu- 
diorum meorum fautori et adiutori gratias ago quam 
maximas. 

Quo pietatis munere functus priusquam de codicibus 
et de mutata huius editionis ratione accuratius dicam, 
pauca praefari iuvat de ipso Polyaeno. 

Fuit igitur Polyaenus natione Macedo, rhetor!) et 
causidicus vixitque Romae M. Antonino et L. Vero impe- 
rantibus. Quo tempore cum statim post imperii auspicia 
bellum Parthieum exardesceret, Polyaenus utpote aetate 
iam provectus non valuit quidem ipse militiae labores 
sustinere; ne vero rerum gerendarum plane expers esset, 

1) Πολύαινος Μακεδὼν, ó5voo Suidas. Reliqua ipsius 
Polyaeni auctoritate firmata vide in indice historico s. v. Po- 
lyaenus. 
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antequam Verus adversus Parthos proficisceretur, id est 
anno p. Chr. 162?), ad imperatores quasi subsidia rei 
militaris, τῆς στρατηγικῆς ἐπιστήμης ἐφόδια, haec strate- 
gemata ita scripsit, ut singulos libros haud ita magno 
temporis spatio interiecto emitteret, id quod ex prooemiis 
apparet. Nam ex primi libri praefatione intellegas bellum 
Parthieum tunc ipsum iam imminuisse, nondum iamen 
exarsissé; cum ex proximorum librorum prooemiis nil novi 
accipiamus, in quinti libri praefatione scriptum legimus βασι- 
λεῦσι γὰρ πόλεμον ἐχτάσσουσι, in sexti ἄγε δὴ κατὰ Περσῶν 
χαὶ Παρϑυαίων ἐξιόντες. unde conicias omnibus rebus ad 
bellum necessariis comparatis Verum iam profecturum 
fuisse jn Asiam, cum Polyaenus librum sextum confecisset. 
Ex iis, quae ad ultimos libros praefatus est Polyaenus, 
non satis liquet, utrum Romani iam cum Parthis congressi 
fuerint necne; sed etsi illud probabilius mihi videtur, hoc 
certe constat Romanos tunc nondum neque de Armeniis 
neque de Parthis ipsis victoriam reportasse,  Polyaenus 
igitur omnes libros intra paucos annos deinceps emisit. 
Quare nemo miretur strategemata, quae multo labore ex 

historicis collegerat?) Polyaenum in brevius contraxisse*), 
quippe qui minime esset otiosus, sed quantum temporis 
non causis agendis consumebatur, id solum strategematis 
colligendis impertiret. 

Licueritne.Polyaeno, quod quidem in votis fuerat?), 
historiam belli Parthici uberiore disputatione complecti 
quam qua usus est in strategematis conscribendis, nec ali- 
unde notum nec Suidas prodidit haec ad eum referens: 

2) Cf. Schiller, Geschichte der róm. Kaiserzeit, I, 2, p. 640, 
not. 2. 

3) Cf. praef. libri II: ἀφ᾽ ὅσης ἱστορίας καὶ ὅσῳ πόνῳ τάδε 
συλλεξάμενος etc. 

4) Cf. praef. libri I: σύντομον τὴν παρ᾽ ἑκάστῳ μνήμην 
ποιούμενος: praef. libri II: ὠφέλειαν σύντομον ὑμῖν δίδωμι. 

5) Cf. praef. libri VI: εὐχόμενος καὶ ὑμῶν “νικώντων ἐν 
τοῖς πολέμοις πολλὰ καὶ καλὰ τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς ἀναγράψαι 
στρατηγήματα — ἐγὼ δὲ καὶ ταῦτα... διὰ μακροτέρων συγ- 
γράψαι προϑυμήσομαι. 
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περὶ Θηβῶν ταχτικὰ βιβλία γ΄ (καὶ ἄλλα). Quae vero 
apud Stobaeum florileg. 48, 53 et 55 ed Mein. proferun- 
tur ἐκ τῶν Πολυαίνου ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τῶν Μακεδόνων 
haud immerito nostro Polyaeno vindicaveris, uni Mace- 
doni ex multis cognominibus; neque minus Stobaeus 43, 41 
Polyaenum laudans ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ συνεδρίου idem illud 
opus significare videtur. 

De Polyaeni fide et auctoritate, quae tota pendet 
ex scriptoribus, quos ille in singulis operis sui partibus se- 
cutus est, cum varie iudicavissent viri docti"), Woelfflinus 
primus accuratius disseruit praef. p. VII sqq., nec minus de 
fontibus p. XI sqq., sed se artis praefationis finibus con- 
tineri ipse professus est. Qui post eum eandem rem 
aggressi sunt, Otto Knott?) et Adolfus Schirmer?) id 
neglexerunt, quod mihi quidem plurimum valere videtur 
ad fidem Polyaeni recte aestimandam, ut totum strategema- 
tum corpus pervestigarent, cum utriusque quaestio aut primi 
libri strategematis contineatur aut selecta capita recenseat. 
Quamobrem priusquam strategemata ipsa iterum ederem, 
denuo quaestionem institui de fontibus Polyaeni copiosiorem, 
quae prodiit in supplementis annalium philologicorum.!?) 
Itaque hie satis habeo commentationem illam laudasse. 

6) Haec duo vocabula adhaeserunt vulgo ex fine notae 
praecedentis, sed utique delenda sunt. Ceterum Korais Τακτικὰ 
strategemata nostra intellegi vult correcto * pro γ΄. 

7) Mannert, Geschichte der Nachfolger Alexanders p. 377; 
Sainte Croix, Examen critique des historiens d'Alexandre, sec. 
edit. p. 127 sqq.; G. Schneider ad Xen. Hell. I, 6, 20 sq. p. 53 
edit. sec.; Blume, observationes in Polyaenum p. 3 sq9.; Niebuhr, 
Kleine Schriften I, p. 454, Vortrüge über alte Geschichte, vol. 
III, p. 8. 156; Droysen, Gesch. d. Hellenismus I!, p. 685, Gesch. 
Alexanders! p. 385; Hehdantz, Iphicratis, Chabriae, Timothei 
vitae p. 9. 

8) De fide et fontibus Polyaeni (Dissertationes Ienenses III, 
p. 515qq.), Lipsiae 1883. 

9) Über die Quellen des Polyaen, Progr. d. Gymn. zu 
Eisenberg 1884. 

10) Über die Quellen und den Wert der Strategemensamm- 
lung Polyaens. Ein Beitrag zur griech. Historiographie von 
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De dicendi genere, quo usus est Polyaenus, repetere - 
iuvat, quae iam Woelfflinus p. XIV—XVIII praefatus erat. 
Magna hie quoque est eontroversia inter viros doctos. Nam 
ex quo Casaubonus Polyaenum elegantem dixit, com- 
plures hane ipsam elegantiam usque ad nostra tempora 
ei laudi tribuerunt: quas laudes Reiskius!!) aspernatus 
addit, vites quoque potuisse spinas dare, si Antoninorum 
tempora talem ferre potuerint. Quo factum est, ut 
Reiskius Polyaenum sexcentis locis ad optimorum sctip- 
torum exemplum iniuria corrigeret, id quod ex emenda- 
tionibus eius infra laudandis.satis apparebit.  Erraverit 
igitur, si quis omnes coniecturas Reiskianas in textum 
receperit. Nam quae Reiskii et aliorum est sententia, nos 
Polyaeni libros habere contaminatos et excerptos, stare 
non potest, cum et argumentum ipsam requirat orationem 
pressam et adstrictam (quae apud Frontinum multo etiam 
est adstrictior), e& multa strategemata tam accurate cum 
aliis scriptoribus consentiant, ut vix possint excerpta esse 
ex pleniore opere. Et Polyaenus ipse, dum historiam 
belli Parthici διὰ μακροτέρων συγγράψαι (277, 16) polli- 
cetur, istam strategematum breviloquentiam et tenuitatem 
tuetur. | 

Sed pariter imminuenda est illa elegantiae laus. Immo 
longe recedit Polyaenus a copia et ubertate veterum et 
vel suae aetatis scriptorum. Mox eum deprehendas per 
asyndeta incedentem, mox participia mirum in modum 
cumulantem; cireumseriptos verborum ambitus frustra 
quaeras. Nec sane exilis haec et abrupta oratio surgit, 
ubi quasi febri correpta, quae dudum elapsa sunt, prae- 
sentia fingit. Nulla varietas: oratio similis atque eadem 

J. Melber. lIahnii annal. Suppl XIV, p. 415—688 et seorsum 
expressa, Lipsiae 1885. 

11) Ad Constantinum Porphyrogen. de caerimoniis p. 467 
(vol. If, p. 523 edit. Bonnensis). Idem p. 406: *Quem nos 
habemus Polyaenum ex eius commentariis cum insutis suis 
commentis nugax aliquis Graeculus consarcinavit. Cf. Zeitschr. 
f. Altert.-Wiss. 1834, p. 976. 
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semper: eadem fere descriptio omnium capitum, ut primum 
duces, exeereitus, loca pugnae memorentur et eventus stra- 
tegematum  artifielis rhetoricis, praesertim antithetis et 
lusibus verborum exornentur. 

Nusquam omittendum est Polyaenum vocabulis pro- 
pris uti et lectores minime variatione delectantem ni- 
mium repetendo fere abuti: cf. 32, 6 sqq. ἤγειρον, ἐγερεῖ- 
σϑαι, ἐγείρωσι, ἐγείρωσι, ἐγέρϑη; 58, 6 sqq. διαβαίνειν, 
διάβασιν, διαβαίνειν, διαβάντων, διέβησαν. lta, quae duces 
imperant, milites exsequuntur, saepissime invenies hoc 
modo expressa: ἐσήμηνε ἀλαλάξαι. of μὲν ἠλάλαξαν 8, 90; 
διαβαίνειν ἔταξεν. αἵ μὲν δὴ διέβαινον 8, 4sq.; Tv ἐπὶ 
Κωλιάδος πλεύσητε ... of μὲν δὴ ἐπέπλεον 21, 15 sq. 

Nee tantum, quae eodem βγαύθσθιηδίθ bis dicenda 
erant, iisdem verbis expressa sunt, sed Polyaenum quoque 
constantem sibi invenies, ubi similia strategemata in po- 
sterioribus libris recurrunt. Scilicet praesto sunt Poly- 
aeno certae quaedam locutiones et formulae, paucae illae 
et artis finibus cireumscriptae, quas totidem in usum vocat, 
ut critieo in paucis aliis scriptoribus meliore iure ad con- 
stantem usum loquendi provocare liceat. 

Ne vero exsanguis et languida esset oratio, vario 
modo efficere studuit Polyaenus. Saepe utitur praesenti 
historieo, ut lectorem quasi in ipsum bellorum tumultum 
rapiat, adamat etiam praesens pro futuro cum post verba 
ἐπαγγέλλεσϑαι, ἀπειλεῖν, tum in formula ἔπεμψε ἀγγέλλοντας. 
Item ubi nuntii afferuntur, mandata deferuntur, edicta 
proponuntur, epistolae recitantur, incredibile fere est, quan- 
tum se addixerit orationi rectae, ipsos nuntios, praecones 
loquentes faciens: quod Polyaeno adeo placuisse videtur, 
ut ubi apud Herodotum aliosque scriptores orationem 
obliquam invenisset, suo arbitrio alteram induceret. Id 
factum esse vides exempli gratia 18, 8.11. 21,15. 61,8. 
62, 16. 93, 20. 153,19. 401, 20. 423, 3. Hac de causa 
iam Woelfflinus ex H recepit φείδεσϑε 388,106 et ἐπι- 
τρέπω 238,193, emendavit ἕπεσϑε 81, 21; ἐπίϑεσθϑε 399,8, 
commendavit κηρύξω et ὁπλίσασϑε. quae leguntur in H, 
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pro κηρύξῃ et ὁπλίσασϑαι 17, 2; ἀϑροίζεσϑε ex sua con- 
iectura 193,15. Hine etiam intellegitur Ἰωνίαν ἀπόστησον 
25, 11 nihil esse nisi Herodoteum βουλόμενος σημῆναι ἀπο- 
στῆναι: minime vero ipsius Histiaei verba, ut quidam volunt; 
idemque error est Vossii, qui verba Καῖσαρ Κικέρωνι ϑαρ- 
ρεῖν᾽ προσδέχου βοήϑειαν 381,9 ex ipsa Caesaris epistola 
Graece scripta desumpta arbitrabatur. Praeterea ad nervos 
orationis faciunt defectus verbi εἶναι et asyndeta: utrum- 
que Polyaeno usitatissimum. Itaque cum codice F delen- 
dum fuit ἦν 78,7 et ἐστε 277,6; falso editores addide- 
runt ἔσται 64, 20; ἦν 181, 8; εἴη 378,1. Asyndetorum 
quoque permagna copia: asyndeta substantivorum 26,15 sq.; 
286, 5sq.; 320, 14 sq.; in verbis finitis 392, 6; praesertim 
οἵ, imitationem illam dicti Caesariani 'veni, vidi, υἱοὶ" 

ἐπείσϑησαν. ἐπέβησαν. ἐναυμάχησαν, ἐνίκησαν, 

homoeoteleuta simul et allitteratione ἐπὶ et ἐν bifariam 
coniuncta. Plena enuntiata ἀσυνδέτως leguntur 407, 22 
—408, 2. Miraberis fortasse non minus quaesitum esse et 
frequentatum a Polyaeno contrarium polysyndeti genus (xoi 
quater repetitur 415, 10 sqq.; καὶ πάλιν quater 293, 8 sqq.; 
καὶ sexies 194, 12 sq.) et magis etiam ita utrumque in 
vicem succedere, ut tota capita ex meris polysyndetis et 
asyndetis constent: cf. Iphicratis illud strategema 128, 
12sqq., ubi deinceps sese excipiunt quattuor genetivi ab- 
soluti triplici καὶ iuncti, enuntiatum per parenthesin inter- 
iectum, octo participia ἀσύνδετα, quattuor verba finita ter 
repetita καὶ copulata. Alibi capitis alicuius enuntiata 
particula δὲ quinquies vel sexies deinceps posita inter se 
connectere solet: cf. 55, 7sqq.; 130, 18 5αᾳ.: 2584, 1 866. 
Itaque qui in formis verborum Atticos plerumque sequi- 
tur, in eligendis multos aequalium fere aequat, in copu- 
landis et comprehensione complectendis plane ineptus est 
et rusticus. 

De ornatu orationis pauca adnotanda sunt. AÀd fucum 
pertinent oxymora, qualia sunt 258, 7 ὡς εἶδον τὰς ναῦς 
ἀφανεῖς; lusus verborum veluti 424, 7 ἔπεσεν ἐμπεσούσης 



PRAEFATIO. XI 

κεραμίδοό: 409, 94sqq. προβαλομένη, συλλαβοῦσα, προσ- 
βαλοῦσα. λαβεῖν, ἀπολαβεῖν; vel 110, 8 μέλλειν, μέλλων, 
ἔμελλον, μέλλουσι; 822, 8 sqq. ἔταξε, ἔταξεν, τάξαι προσέταξε 
lisdem vocabulis repetitis paulum diversa sigmificatione; 
denique ἀντέϑετα ila, quibus finem strategematum exor- 
nare solet, exempli gratia 214, 10 αὐτίκα δὴ of μὲν διώ- 
xovreg ἔφευγον, of δὲ φεύγοντες ἐδίωκον; 258,15 καὶ ἦν 
ἰδεῖν τοὺς μὲν νικήσαντας ἡττημένους. τοὺς δὲ ἡττημένους 
νικήσαντας; 259,5 ὥστε ἦν τὸ χρῆμα παράλογον οἵ γὰρ 
φεύγοντες ἐνίκησαν τοὺς διώκοντας (quibus similia resti- 
tuenda sunt loco lacunoso 191, 23); alia id genus 12, 13 
Κρεσφόντης Μεσήνην τέχνῃ λαβὼν τύχῃ λαβεῖν ἔδοξεν: 
816, 18 ἀπολεμώτατοι γεγόνασιν “Μυδοὶ πρόσϑεν ὄντες πο- 
λεμικώτατοι; 52,8 οἵ Μάκωνες ἄφνω προσπεσόντες ὧπλι- 
σμένοι γυμνοῖς, συντεταγμένοι ἀσυντάκτοις: 38, 8 Κλέων ABv-. 
δηνοῖς Σηστὸν παρέδωκεν οὐ φανερᾷ μάχῃ, ἀλλ᾽ ἀφανεῖ τέχνῃ. 
Quibus exemplis comparatis 385,3 lacunam statuendam 
esse censui, de qua vide infra in adnotatione critica. - 

Haec ut redolent scholas rhetorum!?), quorum e nu- 
mero ipse fuit Polyaenus, ita longe abhorrent ab urbani- 
tate et elegantia veterum. 

Polyaeni strategematum libri ad Antoninum et Verum 
missi ab imperatoribus Romanis magno honore habiti et 
quasi hereditate per manus traditi, denique Roma Byzan- 
tium, in novam imperii sedem delati esse videntur; nam 
praeterquam quod ab anonymo quodam excerpta illa ex 
Polyaeni libris 57 capitibus conscripta erant, quae infra 
post strategemata integra sequuntur, exeunte saeculo nono 
p. Chr. Leo sextus, philosophus, Tacticorum auctor, ex 
his excerptis Polyaeni composuit παραινέσεις στρατηγι- 
x«l ἐκ πράξεων καὶ στρατηγημάτων παλαιῶν ἀνδρῶν 'Po- 
μαίων τε xol "EAMjvov καὶ λοιπῶν. quae et ipsae infra 
primum eduntur. Deinde saeculo decimo medio Constan- 
tinus Porphyrogenitus!") Polyaenum et Syrianum inter 

12) Cf. Markland ad Maxim. Tyr. p. 674 *. 
13) De caerimoniis vol. I, p. 467 edit. Bonnensis. 
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praecipuos et maxime necessarios bibliothecae regiae libros 
commemoravit. Usi quoque strategematis et reliquis Po- 
lyaeni libris Stobaeus, Suidas, alii Byzantio deinde anno 
1453 capto Michael Apostolius, ipse Byzantius, notissimus 
proverbiorum scriptor, cum Romam, deinde Cretam pro- 
fugisset, ludimagistri officio describendisque codicibus 
Graecis victum quaeritans Polyaenum quoque exemplari 
strategematum Constantinopoli advecto usus sua manu 
deseripsit, qui duo codices, et archetypus et apographum, 
per eum in Italiam delati sunt; apographum a Bessarione 
acquisitum postea bibliothecae Venetae S. Marci, arche- 
typus nescio quo pacto Florentiam in bibliothecam Lau- 
rentianam illatus est. Ex codice illo Veneto denuo de- 
scripta Polyaeni strategemata per Mendozam, ut videtur, 
in bibliothecam Escorialensem medio sexto decimo sae- 
eulo invecta sunt.!^ Apostolii filius Arsenius, Monem- 
basiae episcopus ( Venetiis 1535), una cum proverbiis 
iam a patre evulgatis vastam farraginem ab illo relictam 
edidit, '"Iovi&v inscriptam, apophthegmata pleraque ex 
multis seriptoribus corrasa, quorum duo ex Polyaeni Ale- 
xandro 4, 8, 2 et 25 petita sunt.) Iamque in eo erat, ' 
ut Polyaenum typis vulgandum curaret, cum consilium 
morte praeventi ad irritum cecidit. Scribit enim in prae- 
fatione ad Manuelis Philae editionem (στίχοι ἰαμβικοὶ περὲ 
τῆς τῶν ξῴων ἰδιότητος) Venetiis anno 1533 emissam et 
Carolo quinto imperatori dedicatam: 

Οὕτω σε τανῦν ἕστιῶ τὸν κράτιστον 
νηχτοῖς. πετεινοῖς, χτήνεσιν. ἕρπυστοῖς τε. 
αὖϑις δέ σοι τράπεζαν. εἰ δοίης, ϑήσω, 
εἰς ἐκτύπωσιν πορισμὸν τὸν ἀρκοῦντα, 
λαμπροῖς στρατηγήμασι τοῦ Πολυαίνου, 
οἷς κεῖνος εἱστίασε τὼ βασιλῆε 

y bi ? , 4-9 L2 

πάλαι. τὸν Οὐῆρόν ve καὶ 4vvovivov. 

14) Valent. Rose, Anecdota Graeca et Graecolatina, Berolin. 
1864, pp. 4. 8. 

, 15) Cf. Arsenii Violetum, apophth. Alexandri 27. 28. 
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Omnes qui exstant Polyaeni codices ex illo Michaelis 
Apostolii exemplari, quod nunc in bibliotheca Laurentiana 
servatur, derivandos esse primus ostendit Valentinus Rose 
l. 119); est 

Cod. Florentinus (Laurentianus Mediceus) 
LVI, 1 bombycinus saeculo XIII inter paucos nitide ac 
diligenter conscriptus (saeculo XIV adscribitur in catalogo 
Bandiniano); constat, id quod Rosium fugerat, tribus par- 
libus a diversis librariis scriptis et postea in unum vo- 
lumen conglutinatis!", quarum priores duae in principio, 
tertia in fine mutilae sunt.  Polyaeni strategemata in 
tertia parte (inde a fol. 165) servantur, sed cum magnam 
libri sexti lacunam librarius ipse in margine paginae purae 
notaverit his verbis ἐντεῦϑεν τὰ ἐφεξῆς οὐκ ἔχει" δηλονότι 
ἀπὸ τῶν Αἰτωλῶν μέχρι τοῦ Συλοσῶντος, liber octavus in 
fine mutilus fol. 283^ explicit verbis ϑυγατέρες τῶν (8, 11) 
ita, αὖ quae desunt in proximo folio abscisso scripta fuisse 
appareat; at in ceteris libris manuscriptis aut in priore 
pagina folii aut etsi in altera; in media tamen leguntur 
illa verba, unde Rose suo iure conclusit e codice Floren- 
tino ceteros descriptos esse. Sed fugerunt virum doctum 
obiter scilicet. codicem inspicientem nonnulli loei, e quibus 
codieum rationem etiam melius cognoscas; sunt hi: 

1) p. 278,12 προ. νόντος F (littera y corrosa); solus 
Marcianus cl. VII, 9 zgoyvóvrog; Marcianus 414 et qui ex 
eo descripti sunt Ravennas et Urbinas προ. ἐντὸς (lacuna 
in charta integra); προσιόντος vulg. 

2) p. 280, 10 qox. . .. F (reliquis litteris a vermibus 
exesis ita tamen, ut videatur fuisse sv vel αν) — πο. ϑα. νὰ 
(duobus litteris corrosis): librarii ceterorum codicum hoc 
loco in charta integra parvas lacunas reliquerunt, e. gr. 
Monacensis χαρ ... et πορϑανὰ; Parisinus χαρ ... et ποϑ' 

16) Idem primus detexisse sibi visus erat K. K. Mueller, 
Sur les manuscrits de Polyen, in Melanges Grawxv p. 123 sqq., 
sed postea animadvertit, Rosium de codicum ratione iam recte 
iudicasse (cf Mus. Rhen. 39, p. 467). 

17) Cf. Rud. Schoell, Hermes III, p. 274. 
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ve; Venetus χαρῆ... et πὰ ϑάονα; Vaticani qog ... et 
z 9 να; Barberinus jágxw.. et me ϑάονα etc. 

3) p. 355, 18 ταῦ ετὸν F (leg. Tebysrov) littera 
j 9 vermibus exesa, unde ταυτὸν Monacensis ex. gr., ταύ- 
τας vulg. 

Multis locis secunda manus conspici potest, quae ut 
Saepius prioris errores correxit, ita lectiones mutavit, quae 
omnino non erant mutandae (vide singula in adnotatione 
critica); quamobrem caveas, ne secundae manus emenda- 
tiones temere in textum recipias. Primus contulisse videtur 
codicem Ioannes Pricaeus (John Price), cum anno 1652 
in Italia versaretur, cuius manuscriptus servatur in biblio- 
theca Lugdunensi (cf. Maasvicium in praefatione et Catal. 
bibl. Lugd. Bat. p. 182; p. 402); post eum contulit Iacobus 
Gronovius, anno 1672 in Italiam profectus, cuius col- 
latio Paneratio Maasvicio praesto erat ad editionem Po- 
lyaeni Lugd. Bat. 1690 emissam.!5) Postquam Rose in- 
tellexit, quanti esset codex aestimandus, Rud. Schoell 
anno 1869 Florentiae versatus ex hoc codice varias lec- 
liones aceuratissime enotavit ipse tune Polyaeni stratege- 
mata editurus; ego contuli Florentiae hieme anni 1882 
eti omnem diserepantiam scripturae in adnotatione critiea 
diligenter attuli; si qua emiseram, Rud. Sehoell ex sua col- 
latione liberalissime mecum communicavit, quamobrem varias 
lectiones codicis archetypi aecurate notatas esse confidas. 
Ceteri codices cum omnes magis minusve ex hoc pendeant, 
ubi diserepant, meras librariorum coniecturas praebent, 
quamobrem multas, quas Woelfflinus enotaverat, eorum 
lectiones ut supervacaneas omisi Sufficiat codices melioris 
notae, qui proxime accedunt ad Florentinum, hic enu- 
merare; sunt duo Romani: 

1) cod. Urbinas graec. bombycinus, 107, saeculo 
XV ex Marciano 414 descriptus. 

2) eod. Barberinus graec. num. ant. 472, nunc 
II, 84 sign. chartaceus, XV vel XVI saeculo scriptus. 

18) Cf. V. Rose, }. 1. p. 4. 
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duo Veneti 
3) cod. Venetus graec. 414, in fol. saeculi XV 

membranaceus, habet subscriptionem: MuyeijAog ᾿Ζποστόλης 
Βυζάντιος μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς αὑτοῦ πατρίδος πενίᾳ συζῶν 
μισϑῷ ἐν Κρήτῃ καὶ τόδε τὸ βιβλίον ἐξέγραψεν. 

4) eod. Venetus graec. cl VII, cod. IX, in fol. 
membranaceus saec. XV scriptus, Antonio Marsilio dicatus. 

duo eodices Musei Britannici 
5) 6) cod. Reg. 16 D. f XVI, Harl 5637 (cf. 

K. K. Mueller, Melanges Graux, p. 725). 
tres Parisini 

7) cod. Parisinus graec. 1688, chartaceus in folio. 
8) cod. Parisinus graec. 1687, chartaceus, cuius 

haec est subscriptio: ταύτην δὲ βιβλίον Οὐαλεριανὸς Φορο- 
λιβιεὺς ὁ ̓ Δλβίνου "Evevíno, ἐν τῷ τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου μο- 
ναστηρίῳ ἔγραψε, ἔτει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ eg 
(1540) ὀγδόῃ τοῦ μηνὸς Νοβεμβρίου ἱσταμένῃ. 

9) cod. Parisinus graec. 1686 chartaceus, saeculi 
XVI, euius collationem Seebodei cura accepit Guil. Armi- 
nius Blume (in Polyaenum observationes criticae, 1824, 
p. 94) et a Blumio rursus Fridericus Haase (narratio de 
militarium scriptorum editione instituenda p. 12. 13). 

praeterea 
10) codex Monacensis graec. 401 chartaceus in 

fol. maximo saeculi XV, cui Woelfflinus maximam auctori- 
tatem attribuerat. 

11) cod. Cantabrigensis ex bibliotheca collegii 
Trinitatis, iam a Maasvicio studiose usurpatus. 

12) codex Escurialensis graec. 129, chartaceus, 
saeculi XV (cf. E. Miller, Catal. des mss. Grecs de la bibl. 
de l'Escurial. Par. 1848, p. 109). 

13) codex Vesontinus (cf. Omont, Catal. des mss. 
gr. de Besancon, Le Cabinet histor. N. S. I, 1882, p. 361). 

14) codex Ravennas 138, 5 ex Marciano 414 de- 
scriptus. 

15) codex Ambrosianus R 37; chartaceus, saec. XV. 
Duo Polyaeni strategemata traduntur in antiquissimo 



)-4 fe PU ὙΠ. pes M-TCXP 9» ΝΣ 

XVI PRAEFATIO. 

cod. Paris. graec. Suppl. 607 a Minoide Mina 
anno huius saeculi 43 ex oriente allatus, qui fol. 91*: 
ἐκ τῶν Πολυαίνου στρατηγημάτων" ᾿Ζ4λεξάνδρου καὶ Πώ- 
ρου, ᾿Δντιγόνου καὶ Μεγαρέων continet Polyaen. 4, 3, 22 
et 4, 6,3. Ex hoe codice optimo partim saec. X con- 
scripto edidit Πολιορχητικὰ καὶ πολιορκίαι διαφόρων πόλεων 
C. Wescher, Polioreétique des Grecs, Paris 1867. Quem 
laudaverat Woelfflinus praef. p. XXVIII cod. Paris. gr. 
Suppl. 485, est apographum illius codicis a Minoide Mina 
ipso factum, e quo C. Mueller fragmenta Polybii, Dionysii 
Hal, Polyaeni, Dexippi, Eusebii emisit in appendice Flavii 
Iosephi ἃ Guil. Dindorfio Parisüs a. 1847 editi. 

Unum strategema, 6, 38, 10 suppeditavit 
cod. Vindobonensis, continens strategemata na- 

valia duodecim edita a Seyboldo in Polyaeni interpreta- 
tione germanica praef. vol II, p. XIV —XXX. 

Ceteri codices omnes mirum quantum inter se con- 
sentiunt et non tantum ex uno eodemque codice, verum 
etiam maximam partem ab uno eodemque librario descripti 
sunt. .Scilicet& Andreas Darmarius!?) natione Graecus, 
cum patria profugus Venetias se contulisset describendis- 
que codicibus graecis vitam sustentaret, omnem fere Ger- 
maniam aliasque terras peragravit, viris doctis libros suos 
offerens. Qui enotuerunt codices Darmarii sunt hi: 

1) eod. Monac. graec. 187 (266), 
2) cod. Escurial $2. IV, 21, 
3) cod. Escurial. T. II, 20, 
4) cod. Parisin. graec. 1774, 
5) cod. Ottobon. bibl. Vatican. 364, 
6) cod. Vatican. graec. 1400, 
7) cod. Barberinus graec. num. ant. 521, nunc. I, 

58 sign., 
8) cod. Neapolitanus III C. 22, 
9) eod. Neapolitanus III C. 27, 

10) eod. Oxoniensis (Bodleianus) 199. 

19) Cf. V. Gardthausen, griech. Paláographie, p. 312 sq. 
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11) eod. Ambrosianus P 31, 
12) eod. Casauboni, quem unde sibi comparaverit, 

diserte quidem non exposuit, emisse autem illum a Dar- 
mario facile intellegitur, cum et ubique conspiret cum co- 
dicibus supra memoratis, et Casaubonus ipse Darmarium sibi 
libros manu seriptos vendidisse compluribus locis testetur.??) 

Hi omnes Darmarii codices longissime a ceteris distant: 
deficiunt Darmarii libri p. 419, 18 in verbis οὐκ ὀλίγους 
«Αἰτωλῶν ἀπέκτειναν; singula capita plerumque inscripta 
sunt περὶ Ζιονύσου, περὶ Ἡρακλέους, περὶ ᾿4ϑηναίων καὶ 
Πελοποννησίων πολέμου, περὶ Πιττακοῦ καὶ Φρύνοντος μονο- 
μαχούντων aut titulis plane carent, cum in codicibus me- 
lioris notae scriptum sit Ζιόνυσος, Ἡρακλῆς, Κόδρος, 
Ilvvoxóg; in Darmarianis hoc legitur in Polyaenum epi- 
gramma: : 

Ἑλλαδικῶν χαρίτων 10? ) xAéog ὥλεσεν olov 
βαρβαρικῆς ἐφόδου συχνὰ ἐπερχομένης. 

ἔμπης iv βιβλίοις κεῖται πάνϑ᾽ ὕσσα ἐρέξαν 
“Ῥωμαίων υἱεῖς καὶ Δαναοὶ μάκαρες. 

πάντα δὲ ἐν ταύτῃ τῇ δέλτῳ ὄλβιε δήεις 
ἔργματα Ῥωμαίων καὶ Δαναῶν καματούς. 

Porro conspiciuntur in illis septuaginta fere locis la- 
eunae complurium plerumque vocabulorum, ortae ex vici- 
nitate sive duorum verborum in eandem terminationem 
exeuntium sive unius eiusdemque bis positi, ita ut oculus 
librarii a priore omissis interiacentibus ad posterius aber- 
raret, quas reliqui libri omnes explent; et praeter illas 
laeunas omnibus Darmarii codicibus communes ideoque ex 
libri illius, unde descripti sunt, misera condicione repe- 
tendas unusquisque fere Darmarii liber habet paucas quas- 
dam laeunas peculiares ipsius socordia in describendo ad- 
missas. Accedit denique gravissimum. Scilicet Darmarius, 
graeci sermonis haud imperitus, pro parte virili correxit, 

20) Cf. Casaubonus ad Suetonium Divo Iulio 31 et ad 
Aeneam Poliorcet. 20. 

21) [καλὸν] vel tale quid addidit Casaubonus. 
PoLYvAENVS, ed. Melber. b 
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quae minus graeca, corrupta, lacera videbantur; saepius, 
praesertim libro primo, verba Polyaeni aut melius collo- 
casse sibi visus est aut invitus transposuit, nominibus 
propriis hie illie articulum praefixit, verba composita pro 
simplicibus substituit, additis καὶ, δὲ, οὖν, γὰρ similibus- 
que voeabulis abruptam illam orationem, qua utitur Po- 
lyaenus, lenivit et ut mollius flueret effecit, vel hane ob 
causam, quo magis codices suos empturis emendaret.*??) 
Si qua oceurrunt emendatius scripta, quae in ceteris co- 
dicibus leviter corrupta leguntur, ea omnia ad ipsum potius 
Darmarium quam ad auctoritatem libri ab eo descripti 
referenda videntur. Utrum autem Darmarius ipse Polyae- 
num recensuerit an codex ab eo descriptus iam talem passus 
sit recensionem, non liquet. 

Haec habui, quae de libris manuscriptis integri Po- 
lyaeni operis monerem. 

- Quodsi in margine exteriore??) tempora singulorum 
strategematum notavi, nemo non mirabitur, qui meminerit, 
quantum valeat temporum series ad Polyaeni fontes in- 

- dagandos. Nam quod Woelfflinus praef. p. XII primns 
statuerat, ubi eomplura exempla sese ita exciperent, ut 
continuam annorum seriem explerent, merito censeri posse 
id non Polyaeni eura factum esse, sed unum aliquem ve- 
terem historicum latere, cuius vestigia ille pressisset: id 
in eommentatione mea supra laudata copiosiore disputa- 
tione probare studui. Praeterea me omnibus, qui Polyaeni 
strategemata saepius evolvent, viris doctis gratum fecisse 
Spero, quod inter textum Polyaeni ipsum et adnotationem 
eritieam non solum locos veterum scriptorum enotavi, qui 
eandem rem tradunt, sed etiam recentiores laudavi, qui 
de singulis Polyaeni strategematis copiosius disseruerunt; 

22) Iuvat repetere, quae Muratori, Antiq. Ital. IIT, p. 927—28 
de Darmario iudicavit: ὑπὸ verbo: ita scelestus erat Àn- 
dreas Darmarius Epirota, ut nihil illi credere debeamus, nec 
titulis eius." 

23) Qui in margine interiore leguntur numeri, ad singula 
excerptorum capita referendi sunt. 
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qua in re si hoc vel illud me fugerit, veniam rogaverim 
eorum, qui quam multae variaeque res Polyaeni opere 
contineantur, non ignorant. 

Excerpta Polyaeni, e quibus iam Woelfflinus va- 
riam lectionem enotaverat, nunc primum integra post 
strategemata ipsa inprimenda curavi id potissimum agens, 
ut, quantopere Polyaeni libri ab excerptore immutati sint, 
ipse cognoscas. Quamobrem in margine interiore numeros 
librorum et capitum strategematum posui Haec excerpta, 
quibus titulus est Ὑποϑέσεις τῶν ἐκ τῶν στρατηγικῶν πρά- 
ξεῶν. primus in lucem protraxit αὖ ad emendandum et 
supplendum Polyaenum utilissima Maiseroy, cours de 
tactique, II, p. 426 sq., post eum consuluerunt St. Croix, 
examen critique des historiens d'Alexandre, sec. edit. 1810, 
p. 127 not., deinde Frid. Haase, novissime Woelfflinus 
in editione Polyaeni, qui omnes adhibuerunt codicem 
Parisinum gr. 2522 (Hp). Ego hieme anni 1882 Flo- 
rentiae descripsi e celeberrimo codice Tacticorum Flo- 
rentino, Laur. Medic. LX, 4 (Hg).^) Est codex graec. 
membranaceus in folio saeculo X—XI pulcherrime scriptus, 
qui fol. 76"— 103^ Polyaeni excerpta continet. Qui di- 
ligentius hune librum inspexerit, facile intelleget eandem 
rationem intercedere inter eum et alios excerptorum libros 
manuscriptos quam Florentino (F) cum ceteris stratege- 
matum integrorum codicibus. Verba ultima enim ἐμβιβά- 
σας καὶ κοσμήσας (cap. 58, $ 4), leguntur in fol. 103^ 
extrema pagina, nam unum folium, quod et finem ex- 
cerptorum Polyaeni et initium sequentis tractatus servabat, 
hodie abseissum est. At in codice Parisino post illa verba 
aliquantum paginae purum relictum est, et quae deerant 

. 94) Cf. Bandinii Epist. de celeberrimo cod. Tacticorum 
bibl. Laur. Flor. 1761 — Catal. codd. mss. graec. bibl. Laur. 
II, 218—238. 

26) Codicem nuper descripsit K. K. Müller, Ein griech. 
Fragm. über Kriegswesen, p. 1 sqq. 

Ὁ" 



XX PRAEFATIO. 

ex integro Polyaeni libro supplevit eadem manus, a qua 
glossae marginales scriptae sunt.*5) Qui praeterea innotu- 
erunt codices non tanti momenti sunt ad excerpta edenda: 
quem quidem laudavit K. K. Mueller?) cod. Ambrosian. 
B. 119. Sup. membran. saec. XI, ex Laurentiano descrip- 
tus esse videtur ita, ut librarius quae ei videbantur omit- 
teret (desunt duo capita extrema), alia consulto mutaret; 
non pluris faciendi sunt codices qui dicuntur παρεχβολῶν, 
velut Fermati codex Pseudoheronis παρεχβολῶν ἐκ 
τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων, de quo cf. Sam. Mursinnae 
praef. ad Polyaeni editionem Berolini emissam a. 1756 et 
Fr. Haase narrat. de militar. script. graec. et lat. omnium 
edit. instit. Berol. 1847, p. 14. 15; cod. Palatinus graec. 
393 Pseudoheronis παρεκβολῶν etc. (cf. Wilcken, Ge- 
schichte d. Heidelberger Büchersammlungen p. 289 sq.); 
cod. Basiliensis A. N. II, 14. Pseudoheronis ze«gez- 
βολῶν etc. Ut enim hoe Pseudoheronis opusculum ex illis 
excerptis Florentinis fluxit, ita tamen non accurate de- 
seriptae sunt hae παρεχβολαὶ, sed qui eas composuit, ubi- 
que consulto mutavit. 

In universum sunt 354 strategemata, novo ordine 
disposita, alia ipsis Polyaeni verbis narrata, alia (eorum- 
que maior pars) in angustum deducta et paululum im- 
mutata, ita ut eius testimonio non nisi omni cautionis 
genere adhibito uti liceat: magnopere scilicet cavendum, 
e, quod epitomator ultro mutavit, in ipso Polyaeno re- 
ponamus. Sed praeterquam quod saepius ex his excerptis 
solis vera scriptura in integris Polyaeni strategematis re- 
stitui potest, nobis quindecim strategemata servavit, quae 
in Polyaeni codicibus perierunt: 5,48. 6,27,1.2. 36. 38, 
1—9. 41, 1. 23; nam decimum sextum, quod p. 154 in 
nota dedi, ex Plut. Phocionis vita c. 28 adsutum esse recte 
statuit Woelfflinus. 

26) Idem invenit K. K. Mueller, Melanges Graux, p. 729. 
27) Eine griech. Schrift über Seekrieg, 1882, p. 22. 27. 
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Leonis imperatoris strategemata quod Poly- 
&eni excerptis subiungere potui, debetur eximiae liberali- 
tati Rud. Schoellii, qui mihi apographum codicis Floren- 
tini a. 1869 factum tradidit. Cod. Laurentian. LXXV, 6, 
(L), chartaceus, saec. XIV a diversis manibus scriptus con- 
tinet Leonis opuscula fol. 72 sqq. ita, ut priorem partem 
(συλλογὴ τακτικῶν “έοντος δεσπότου Ῥωμαίων αὐτοκράτορος) 
excipiat altera (στρατηγικαὶ παραινέσεις ἐκ πράξεων καὶ 
στρατηγημάτων παλαιῶν ἀνδρῶν Ῥωμαίων τε καὶ Ἑλλήνων) 
singulis eapitibus continuis numeris indicatis. Ex hoc co- 
dice Laurentiano descripti sunt cod. Bernensis 97, char- 
taceus, saeculi XV vel XVI?9) (cf. Arm. Koechly in progr. 
Turicensi 1854) et cod. Parisinus graec. 2446 (cf. 
Fr. Haase, narrat. p. 17). 

Leonem imperatorem in strategematis conscribendis 
non ipsis Polyaeni libris usum esse sed opusculo illo, 
quod ὑποϑέσεις τῶν ἐκ τῶν στρατηγικῶν πράξεων inscribi- 
tur, cum viri docti iam pridem intellexerunt?") tum ego 
certis argumentis probare posse mihi videor. Primum enim 
omnia quae Leo narravit strategemata paucis exceptis in ex- 
cerptis ita occurrunt, ut iisdem capitibus eaedem narrationes 
contineantur ordine tantum a Leone paululum mutato: cf. 
Leonis capp. 4. 5. 9. 10. 11 cum excerptorum capp. 3. 4. 13. 
8.14; deinde quos errores epitomator Polyaeni commisit, 
Leo in opusculum suum immutatos transtulit: ex. gr. epito- 
mator Polyaeni strat. 8, 34 Chilonidis Lacaenae cap. 52, 7 
tam prave ae neglegenter narravit, ut Chilonidem traderet 
ab hostibus in vincula coniectum esse; cuius uxorem (sic), 
ut maritum liberaret, dolo hostes decepisse: eadem in- 
venias apud Leonem cap. 20, 8, nisi quod pro Χίλωνις 
Scripsit Χίλων.  Polyaen. 8, 24, 3 legitur in exc. 53,8 
hoc additamento adiecto: ἑστάναι καὶ ϑρηνεῖν δι᾽ ὅλης ἡμέ- 
ρας, ἐνίοτε δὲ καὶ γυναικῶν στολὴν ἐδίδου φορεῖν; eadem 

28) Ex hoc codice ultimum caput strategematum Leonis 
edidit C. Mueller, in Iahnii annal. suppl. IV, p. 557. 

29) Cf. Woelfflin praef. p. XX. 
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habes apud Leonem cap. 25,2: ἢ καὶ γυναικείας στολὰς 
αὐτοῖς περιβάλλων. In excerptorum cap. 44,1 initio nescio 
quo pacto exciderunt verba ὅτε ᾿Ιφικράτης, quae ego in- 
serui; quid Leo? Cum ducis nomen ignoraret, de suo 
coniecit eap. 10, 2 fuisse ὁ τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγὸς, Θε- 
μιστοκλῆς οἶμαι (sic). Pluribus etiam locis epitomator 
Polyaeni nomina ducum consulto omiserat strategemata in 
angustum deducens, unde saepissime in excerptis haec 
formula occurrit: Ὅτι zug vel ἐάν τις vel ἡνίκα τις ete.; 
ne Leo quidem, quippe qui non ex integris Polyaeni libris 
hauriret, nomina potuit referre; itaque non cunctatus est 
alios fingere, ac duo quidem prae ceteris in deliciis habet, 
Míégow et Ὀνίας, quorum ille legitur cap. 20, 4; 20,9; 
20, 10; 24, 3, hic 13, 2; 21, 2; 24, 5; 26, 2. Quamobrem 
caveas, ne temere Leonis narrationibus confidas; quae enim 
ex. gr. cap. 1, 2 de Sulla tradidit, iam apud Aeneam Tdct. 
31, 10 sqq. sine nomine narrantur, item quae cap. 1, 5 de 
Harpago, apud eundem Aeneam 31,4sq. sine nomine le- 
guntur. Pauca, quae in excerptis Polyaeni non inveniuntur 
Leonis strategemata, sunt haee: cap. 1 totum; 2,1.2; 
19, 3; 20, 5; 20, 10; 24, 5. Utrum haec aliunde descripta 
ipse Polyaeni strategematis inseruerit, an una cum ex- 
cerptis Polyaeni ex alio opusculo transtulerit, diiudicare 
mequeo, etsi illud probabilius mihi videtur. 

Haec praefatus quas curas viri docti adhue in Po- 
lyaenum contulerint, temporum ordine enumerabo. 

Iusti Vulteii translatio latina prodiit Basiliae iypis 
Ioannis Oporini anno 1549, quadraginta annis ante Ca- 
sauboni editionem principem; sed etsi Vulteius codice usus 
est Darmarii libris longe praestante, non tamen diversus 
fuit ab iis, qui nobis praesto sunt. taque ubi Vulteii 
versio latina a cod. Florentini lectione discrepat, hoc 
ipsius Vulteii coniecturae vel emendationi tribuendum est. 

Casauboni editio princeps emissa est Lugduni Ba- 
tavorum 1589. 
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Paneratius Maasvicius Polyaeni strategemata edi- 
dit ibidem 1690. 

Heringae observationum eriticarum liber singularis, 
Leovardiae 1749, p. 120—130. 

I I. Reiskii observationes ad Polyaenum, conceptae 
bono eum deo d. 28. Nov. 1757 (bibl. univ. Hauniensis ms. 
n. 83), quas observationes Rud. Schoell Hauniae exscriptas 
mihi. tradidit, ut in usum huius editionis converterem; 
sed eas tantum coniecturas Reiskii, Quae certae et neces- 
sariae mihi videbantur, aut in textum recepi, aut in ad- 
notatione critica laudavi: nam Polyaenum emendandi ratio 
Reiskiana hodie non iam probatur (cf. supra p. VIII). 

Pierson ad Moerin, Lugd. Batav. 1759. 

Koen ad Gregorium Corinthium, Lugd. Batav. 1766. 

M. G. Fr. Kronbiegel, de dictionis Polyaeneae vir- 
tuiibus et vitiis, Lips. 1770. 

Seybold in adnotationibus ad. versionem Polyaeni 
germanicam, Francof. ad Moen. 1793. 17794. 

Adamantius Korais, qui editionem Parisinam anni 
1809 (1810) Παρέργων ἑλληνικῆς βιβλιοϑήκης vol. I cu- 
ravit, sexcentos fere locos Polyaeni correxit, propemodum 
dueentos coniecturis temptavit, plures temere, sed multos 
quoque prospera fortuna, quippe quibus nunc accedat co- 
dieis F auetoritas. Huius libri censuram fecit 

R. M. P. in *Jenaische Litteraturzeitung? 1810. No. 
185. 187. 188, quem Woelflinus appellavit censorem 
Ienensem. 

Guil. Arm. Blume, in Polyaenum observationes cri- 
licae, Sundiae 1824; inspiciendae quoque eiusdem adno- 
tationes ad versionem germanicam Polyaeni, fasc. 1. 2. 
Stuttg. 1833 et 1837, quam ad finem perduxit 

Carolus Fuchs, fasc. 3 et 4, Stuttg. 1855. 
Theodorus Malina, de dictione Polyaenea. Bero- 

lii 1854. ὁ 
Fr. Car. Hertlein, Beitrüge zur Kritik des Polyaen. 

Wertheim a. M. 1854. 
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Ed. Woelfflin, in priore editione Teubneriana, Lips. 

1860. Hane editionem recensuerunt 
Fr. Car. Hertlein in Iahnii annal. 1861, p. 243 

—259 et 
C. Bu(rsian) in Litterar. Centralblatt 1861, p. 61 sq. 
Fr.Car. Hertlein, Beitrüge zur Kritik des Polyaen, 

Iahnii annal. 1867, p. 606—607. 
Rud. Hercher, Hermes 9, p. 112 sq. 
Quae praeterea singuli ad singula strategemata emen- 

danda contulerunt, suis locis adnotabo. Ut enim cum 
Woelfflino Aug. Baumeister, C. Fr. Hermann, A. Pa- 
takis, H. Sauppe, F. G. Schneidewin, C. Sintenis, 
F. Car. Hertlein, C. Ludov. Roth emendationes vel 
conieeturas suas communicaverant, ita ego egregio auxilio 
usus sum Rud. Schoellii, professoris Monacensis, qui non 
contentus, quod apographum strategematum Leonis et Reiskii 
observationes mihi tradiderat, cum universam hanc editio- 
nem suo consilio adiuvit, tum improbum plagulas corrigendi 

"laborem mecum partiri voluit. Itaque viro doctissimo et 
liberalissimo, de hac Polyaeni editione optime merito hoc 
loco gratias ago quam maximas. 

Seribebam Monachii mense Octobri MDCCCLXXXVI. 

Dr. I. Melber. 
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. 184, adnot. ad v. 12 leg. διαδίδωσι F pro διαδισῶωσι F. 

. 803, 15 sic interpungendum: ὅταν τὸ ἀνακλητικὸν, ἔξιτε.᾽ 
ἄμφι δευτέραν φυλακὴν ἐσήμανε etc. 

p. 806 in adnot. 7 νεῶν [ἔχων] ϑεασαμένοις φαντασίαν παρέσχεν 
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Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων. 

Διόνυσος 4 
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Περικλῆς. 
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Βρασίδας. 
Νικίας... : 
᾿Αλκιβιάδης : 
᾿Αρχίδαμος 
Δύλιππος. s 
Ἑρμοκράτης. : 
Ἐτεόνικος. 
«Αύσανδρος 
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Θράσυλλος 
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Ξενοφῶν. Φ᾽ ὁ v. I9 5 G»m Uto 8 ὦ Ὁ UU» 0,» ἢ τοτοτοδβὶ Κὶ ἢ 9 τοτὸο-ς 8 

Nomina "Axovns, Κλεομένης, Κόδρος om. F, Νικίας et 'Eouo- 
κράτης ab F, omissa add. F,, Πολυκράτης, Πιττακός, Βίας, 
Θήρων, Ἱέρων in fine indicis leguntur ordine turbato, quem 
transpositionis notis adscriptis restituit m. rec. | Post Κλέων 
F male inseruit Θεόδωρος « || “εωνίδης y F | Θρασύλαος F, || 
Koóvov F | Summam of adponit F ex eis, quae F, in indice 
dederat computatam. 
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IIOATAINOT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ. 

BIBAION IIP9TON. 

Τὴν uiv κατὰ Περσῶν καὶ Παρϑυαίων νέκην, 1 

ἱερώτατοι βασιλεῖς ᾿άντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, παρὰ τῶν 

ϑεῶν ἕξετε καὶ παρὰ τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς καὶ παρὰ 

τῆς Ῥωμαίων ἀνδρείας, us9" ὧν ἀεὶ, καὶ πάλαι καὶ 

νῦν εἰώϑατε νικᾶν τοὺς ὑπάρχοντας πολέμους καὶ 

μάχας" ἐγὼ δὲ Μακεδὼν ἀνὴρ, πάτριον ἔχων τὸ κρα- 
τεῖν Περσῶν πολεμούντων δύνασϑαι, ovx ἀσύμβολος 

ὑμῖν ἐν τῷ παρόντι καιρῷ γενέσϑαι βούλομαι. ἀλλ᾽, 2 

εἰ μὲν ἤκμαξέ μοι τὸ σῶμα καὶ στρατιώτης πρόϑυμος 

ἂν ἐγενόμην Μακεδονικῇ ῥώμῃ χρώμενος" ἐπεὶ δέ 

μον προήκουσαν τὴν ἡλικίαν ὁρᾶτε, οὐ μὴν οὐδὲ νῦν 
3 4 9 , e ^ LÀ 

ἀστράτευτος παντάπασιν ἀπολειρϑήσομαι, ἀλλὰ τῆς 

στρατηγικῆς ἐπιστήμης ἐφόδια ταυτὶ προσφέρω, ὅσα 
τῶν ἤάλαι γέγονε στρατηγήματα, ὑμῖν τε αὐτοῖς πολ- 

λὴν ἐμπειρίαν παλαιῶν ἔργων, τοῖς τε ὑπὸ ὑμῶν 

1 Πολυαένου στρατηγικά F (Anon. de incred. 11, p. 828 
Mythogr. Westerm. φησὶ Πολύαινος ἐν τοῖς στρατηγικοῖς); Ὕπο- 
ϑέσεις τῶν ἐκ τῶν στρατηγικῶν πράξεων (Πολυαίνου ante στρατ. 
inserit Hp rec. m. in marg.) H, II. στρατηγημάτων vulg.; 
unus cod, Harl. 5637 Musei Britannici habet στρατηγητικά, 
unde W coniecit στρατηγηματικά: cf. Front. strat. praef. 
lib. I et IV | 2 βιβλίον πρῶτον om. F | 6 ἀεὶ ΕἼ αἰεὶ vulg. || 
11 μου M, quod probat W coll. 8, 6. 8, 8. 6, 1, 1. 

1* 



4 Polyaen. I, prooem. 2—6. 

πεμπομένοις πολεμάρχοις ἢ στρατηγοῖς ἢ μυριάρχοις 
ἢ χιλιάρχοις ἢ ἑξακοσιάρχοις ἢ ὅσαι ἄλλαι ὅπλων 

ἀρχαὶ, διδασκομένοις ἀρχαίων κατορϑωμάτων ἀρετὰς 

9xal τέχνας. ἀνδρεία μὲν yàg, ὅστις ἀλκῇ χρησά- 
μενος πολεμίων μαχομένων ἐκράτησεν, εὐβουλία δὲ. 5 

ἀμαχεὶ τέχνῃ καὶ δόλῳ περιγίγνεσθαι" ὡς ἔστι πρώτη 
δεινῶν στρατηγῶν σοφία κτᾶσϑαι τὴν νίκην ἀκίνδυνον. 
ἄριστον δὲ xol τὸ ἐν αὐτῇ τῇ παρατάξει μηχανᾶσϑαι., 
ὅπως ἂν 1j γνώμη τὸ κρατεῖν ἐσπισπῷτο προλαβοῦσα 

ἀτὸ τέλος τῆς μάχης. δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγε ταῦτα συμβου- 10 

λεύειν καὶ Ὅμηρος" ὅταν γὰρ πολλάκις ἄδῃ 

. ἢ δόλῳ ἠὲ βίῃφι, 

ἄλλως οὐ παραγγέλλει ἢ τέχναις καὶ στρατηγήμασι 
χρήσασϑαι κατὰ τῶν πολεμίων" εἰ δὲ μεῖον ἐν τούτοις 

ἔχοις, τηνικάδε τῇ βία τῶν σωμάτων ἀποκινδυνευτέον. 15 
5 πρῶτος uiv τοίνυν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἀπάτῃ καὶ 
δόλῳ χρήσασϑαι λέγεται Σίσυφος 0 Αἰόλου" μαρτυρεῖ 

* καὶ Ὅμηρος" 

ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 

Θ δεύτερος δὲ τὸ ἀπατηλὸν ἐξήλωσεν Αὐτόλυκος ὃ 'Eo- 20 

μοῦ κλέπτων" καὶ τοῦτο πάλιν αὖ μαρτυρεῖ Ὅμηρος" 

Παρνησσόνδ᾽ ἐλθόντα μετ᾽ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας, 

μητρὸς ἑῆς πατέρ᾽ ἐσϑλὸν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο 

κλεπτοσύνῃ 9' ὅρκῳ vs' ϑεὸς δέ οἵ αὐτὸς ἔδωκεν 

"Eousíag. .. . 25 

2 ἄλλων F {ὅπλων F ut lib. 5 praef; ὁπλιτῶν vulg. || 
10 ἐμοίγε F; μοί ye vulg. [14 χρῆσϑαι K | 18 καὶ ΕἸ δὲ vulg.; 
δὲ καὶ R | 19 ἐνθάδε F | ὃς κέρδιστος F | 20 ὃ om. F. 



Polyaen. I, prooem. 7—10. 5 

ἐγὼ δὲ καὶ τὸν Πρωτέα τὸν μεταβαλλόμενον εἰς παντο- 7 

δαπὰ ξῷα καὶ δένδρα ἡγοῦμαν ξῷα μὲν καὶ δένδρα 
οὐκ ἄν ποτε γενέσϑαι, τὰς μεταβολὰς δὲ αὐτοῦ τῶν 

τεχνασμάτων ἐμυϑοποίησεν Ὅμηρος ὡς δεινοῦ κρατεῖν 

5 ἀπάτῃ ὧν ἂν βούλοιτο. τόν γε μὴν Ὀδυσσέα ἴσμεν 8 
καὶ ἀλαζονευόμενον τῇ σοφίᾳ τοῦ δόλου" 

εἴμ᾽ Ὀδυσεὺς “αερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν 

ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει. 

o( δ᾽ ἥρωες καὶ τὴν νίκην αὐτῷ ἀνῆψαν" 

10 σῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια. 

καὶ ἀλλαχοῦ ἄλλοι πάλιν αὖ μαρτυροῦσιν ἁλῶναι τὸ 
Ἴλιον Ὀδυσσέως 

᾿βουλῇ καὶ μύϑοισι καὶ ἠπεροπηΐίδι τέχνῃ. 

τά ys μὴν στρατηγήματα, οἷς κατὰ τῶν πολεμίων 9 
15 ἐχρήσατο, πολλάκις ἄδει Ὅμηρος" 

αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας 

αὐτομολῆσαι δὴ ὡς τοὺς πολεμίους ὑπεκρίνατο. καὶ 
τὸν ἵππον δὲ τὸν δουράτεον, 

ee. τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν συν ᾿Αϑήνῃ, 

90 χαὶ τοῦτο στρατήγημα Ὀδυσσέως ἦν. ὀρϑῶς δ᾽ ἄν τις 10 

καλοῖ καὶ τὸν Οὐτιν καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸν δαλὸν 

1 τὸν ante Πρωτέα F] om. vulg.| 2 ξῷα μὲν F] ξῷα μὲν 
πολλὰ νυ]ρ. [[ 4 ὡς δεινὸν F et W, qui confert 1, 46, 4. ὅ, 2, 11. 
5, 44, 8. 7, 16; ὡς δεινοῦ K (cf. Hertlein, Iahnii annal. 1861, 
p. 250) | Y Ὀδυσσεὺς F | 13 μύϑοις F; μύϑοισι Strabo 1, p. 17 et 
13, p. 601, Stobaeus 54, 48; formula βούλῃ καὶ μύϑοισι ap. 
Hom. ll. 4, 323. Locos Homeri a Polyaeno laudatos vide in 
indice s. v. Homerus | 16 δαμάσας F | 19 éxo/gosv Hom. Od. 
8, 498 et M; ποίησεν F. 



E. 
6 Polyaen. I, prooem. 10—13. 

xai τὸν xgiov στρατηγήματα κατὰ τοῦ Κύκλωπος. 
καὶ ὁ κηρὸς δὲ τοῖς ὠσὶ τῶν ἑταίρων ἐναλειφόμενος 

καὶ αὐτὸς ὀρϑὸς ἐν ἱστοπέδῃ δεσμευόμενος καὶ ταῦτα 

11 ἐκεῖνος ἐστρατήγει κατὰ τῆς ὀλεϑρίου μουσικῆς. τί 

δ᾽ ἂν φαίης τὴν πήραν τοῦ πτωχοῦ; καὶ ὅσα πρὸς 
Εὔμαιον ἢ πρὸς τὴν Πηνελόπην ἐπλάττετο; 

ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα. 
καὶ μέντοι καὶ Ἴρῳ παλαῖσαι καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ μετα- 
ϑεῖναι τὰ ὅπλα τῶν μειρακίων μεϑυόντων. ἀπό τε 

- e ' , wit $5 » v ΄ - τῶν ϑυρῶν τὸ τόξον ἐντεῖναι, ἀρ᾽ οὐχὶ πάντα ταῦτα 
19 ἦν κατὰ πολεμίων στρατηγήματα; ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

ἢ ὅσα τοιαῦτα διδάσκων Ὅμηρος ἀρκείτω. οἷον δὲ 
κἀκεῖνο στρατήγημα Ὀδυσσέως οἵ τραγῳδοὶ ἄδουσι. 
Παλαμήδην ἐνέκησεν Ὀδυσσεὺς ἐν δικαστηρίῳ τῶν 

᾿ἀχαιῶν ὑποβαλὼν αὐτοῦ τῇ σκηνῇ βαρβαρικὸν - χρυ- 
σίον, καὶ ὃ σοφώτατος τῶν ᾿Ελλήνων ἐκεῖνος ἥλω προ- 

18 δοσίας δόλῳ καὶ στρατηγήματι. ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν 

τραγῳδῶν ἱκανὴ διδάσκειν ἣ σκηνή" ὅσα δὲ τὰ ἀπὸ 

τῆς ἱστορίας ἔργα στρατηγίας ἔχοντα κατὰ πολεμίων 

ἢ κατὰ ἐχϑρῶν συνεξελεξάμην, καὶ δὴ τούτων με- 
μνήσομαι σύντομον τὴν παρ᾽ ἑκάστῳ μνήμην ποιού- 
μενος. (ἔστι δὲ ἣ πᾶσα σύνταξις βιβλία ὀκτὼ, στρα- 
τηγημάτων ἐννακοσίων, ἔχοντα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ A4ho- 
νύσου.) 

16 τῇ σκηνῇ M marg. pr. m. et D] τὴν σκηνὴν F | 18 δὲ τὰ 
ΕἸ δέ οι R; τὰ del. K | 21 παρ᾽ ἑκάστῳ ΕἾ παρ᾽ ἑκάστων D; 
περὶ ἑκάστου K; περὶ ἑκάστων R | 92 ἔστι ... “Διονύσου 
Fr. Haase, Misc. "philol. V, 4 utpote glossema delevit | 93 Zzf:o- 
vvccov F (et sic saepius). 

10 

15 

20 
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Polyaen. I, 1. 1 

1. AIONTZOC. 

Διόνυσος ἐπ᾽ ᾿Ινδοὺς ἐλαύνων, ἵνα δέχοιντο αἴ 1 

πόλεις αὐτὸν, ὅπλοις μὲν φανεροῖς τὴν στρατιὰν OUT 
ὥπλισεν, ἐσθῆσι δὲ λεπταῖς καὶ νεβρίσι᾽ δόρατα ἦν 
κισσῷ πεπυκασμένα" ὁ ϑύρσος εἶχεν αἰχμήν᾽ κυμβάλοὶξ 

καὶ τυμπάνοις ἐσήμαινεν ἀντὶ σάλπιγγος καὶ οἴνου 

τοὺς πολεμίους γεύων εἰς ὄρχησιν ἔτρεπεν καὶ ὅσα ἄλλα 
Βακχικὰ ὄργια. πάντα δὲ ἦν Διονύσου στρατηγήματα, 

οἷς Ἰνδοὺς καὶ τὴν ἄλλην "Acínv ἐχειρώσατο. 
Διόνυσος ἐν Ἰνδικῇ τῆς στρατιᾶς οὐ φερούσης τὸ 2 

φλογῶδες τοῦ ἀέρος κατελάβετο τρικόρυφον Ogog τῆς 

Ἰνδικῆς. τῶν κορυφῶν κληΐζεται δὲ ἡ μὲν Κορα- 

σιβίη, ἡ δὲ Κονδάσβη., τὴν δὲ τρίτην αὐτὸς ἐκάλεσε 

Μηρὸν, τῆς αὐτοῦ γενέσεως ὑπόβνημα. ἐνταῦϑα 
πηγαὶ πολλαὶ, ἶδαι πυκναὶ, ϑῆραι περισσαὶ, ὀπῶ- 

ραν ἄφϑονοι, χιόνες ἀναψύχουσαι. ἐν τούτοις 1 
στρατιὰ διαιτωμένη τοῖς ἐν τῷ πεδίῳ βαρβάροις ἐξαί- 

qv«us ἐπεφαίνετο καὶ ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν καὶ ὑπερδε- 
ξίων ἀκοντίζοντες τοὺς πολεμίους ῥαδίως" ἐτρέποντο. 

Διόνυσος Ἰνδοὺς ἑλὼν αὐτούς τε ᾿Ινδοὺς καὶ ὃ 

"Auetóvag ἄγων συμμάχους εἰς τὴν Βακτρίων ἐνέ- 
BeAsv: δρίξει δὲ τὴν Βακτρίαν ποταμὸς Σαράγγης. 

Cap. 1. 8 1. 2. Ex Megasthenis Indicis hausta esse cen- 
suerat W (praef. p. XIII et not. 20), sed cf. J. p. 423. 

8 στρατείαν F et sic fere semper | 6 τυμπάνοις MV; τυμ- 
πάνοις oig F | 7 ,ἐσόρχησιν F | ὅσα W coll. 2, 8, 6. 4, 6, 18. 
4, 20 (19). 6, 3; ὅσα δὲ F|8 δὲ del. K; δὴ Hertlein Il 14 τῆς δὲ 
αὐτοῦ y. ὑπομνήματα F; tacitus corr. K |. 15 20e. Mendelssohn; 
ὕλαι vel tale quid W; iam R proposuit ἴδαι aut ὅλαι aut 
ὑλεῖαι; ἡδεῖαι F | 21 ξυμμάχους F. 



8 Polyaen. I, 1, 38—2. | 

Βάκτριοι τὰ ὄρη xoréAcgov τὰ ὑπὲρ τὸν ποταμὸν 

ὡς Διονύσῳ διαβαίνοντι ἄνωϑεν ἐπιϑησόμενοι. € 
δὲ στρατοπεδεύσας παρὰ τὸν ποταμὸν τὰς ᾿Ζμαζόνας 
καὶ τὰς Βάκχας διαβαίνειν ἔταξεν, ἵνα oí Βάκτριοι 

καταφρονήσαντες γυναικῶν κατέλθοιεν ἀπὸ τῶν 5 
ὀρῶν. αἵ μὲν δὴ διέβαινον, οἵ δὲ κατέβαινον καὶ 

τῷ ῥεύματι ἐμβαίνοντες ἀνακόπτειν αὐτὰς ἐπειρῶντο. 
αἱ δὲ ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα. Βάκτριοι μέχρι τῆς ὄχϑης 

ἐδίωκον. τότε Ζ΄ιόνυσος μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐχβοηϑή- 

σας πεπεδημένους τῷ ῥεύματι τοὺς Βακτρίους κτεί- 10 

νας διέβη τὸν ποταμὸν ἀκινδύνως. 

2. IIAN. 

Διονύσου στρατηγὸς ἦν Πάν" οὗτος πρῶτος τάξιν e.12,1 

εὗρεν, φάλαγγα. ὠνόμασε, κέρας ἔταξε δεξιὸν καὶ 
λαιόν. ταύτῃ TOL ἄρα κερασφόρον τὸν Πᾶνα δὴη- 15 
μιουργοῦσιν: ἀλλὰ δὴ καὶ πρῶτος οὗτος πολεμίοις 

φόβον ἐνέβαλε σοφίᾳ καὶ τέχνῃ. ἦν * * Διονύσῳ ἐν 
κοίλῃ νάπῃ" ἤγγειλαν οἵ σχοποὶ μυρίαν χεῖρα πολε- 

μέων ἐπέκεινα στρατοπεδεύειν" ἔδεισε Διόνυσος, ov 

μὴν O ye Πὰν, ἀλλὰ ἐσήμηνε νύκτωρ [τῇ] zftovv- 20 
σιακῇ στρατιᾷ ἀλαλάξαι μέγιστον. οὗ μὲν ἠλάλαξαν, 

Cap. 2. Idem narrat Anonym. de Incredibilibus 11, pg. 323 
Mythogr. Westerm. 

6 γυναικῶν ΕἾ τῶν γυναικῶν vel ὡς y. K|| 7 ἐμβαίνοντες 
W coll. 8, 28, 5; ἐπιβαίνοντες F; appropinquantes V, cf. ad 
5, 2, 12 || 13 Πάν F] ὃ Πάν vulg.| 14 φάλαγγα ὠνόμασεν F] 
ὠνόμασε q. vulg.|| iT ἦν... Διονύσῳ dedi (in lacuna suppleas 
στρατόπεδον vel tale quid); ἣν 4. FK; ὄντι 4. R; ἦν Διόνυσος 
Cas. || 19 ἔδεισε ΕἾ ἐδεισεν ὃ vulg. [| 20 ἐσήμηνε ΕἼ ἐσήμαινε vulg. 
et Anon. de incred. 11; ἐσήμανε K. Usitatior est apud Polyaenum 
aoristi forma ἐσήμηνα, rarior altera, sed codice H confirmata; 
4, 2, 5, quem 1. confert W, σημήνας praebet F | τῇ add. Anon. K. 



Polyaen. I, 2—3, 2. 9 

ἀντήχησαν δὲ αἵ πέτραι καὶ τὸ κοῖλον τῆς νάπης 
ἦχον πολλῷ μείξονος δυνάμεως τοῖς πολεμίοις ἐνε- 

ποίησεν. ot μὲν δὴ φόβῳ πληγέντες ἔφευγον. τοῦ 

δὲ Πανὸς τὸ στρατήγημα τιμῶντες τὴν Ἠχὼ τῷ Πανὶ 

ὅ φίλην ἄδομεν καὶ τοὺς κενοὺς καὶ τοὺς νυκτερινοὺς 
τῶν στρατευμάτων φόβους Πανικὰ κληΐζομεν. 

8. HPAKAHZ. 

Ἡρακλῆς ἐξελεῖν βουλόμενος τοῦ Πηλίου rol. 
Κενταύρων γένος, οὐ μὴν αὐτὸς ἄρξαι μάχης, ἀλλ᾽ 

10 ἐκείνους ἐχκαλέσασϑανι κατήγετο παρὰ Φόλῳ᾽ οἴνου 
δὲ ἀνθοσμίου πίϑον ἀνοίξας αὐτός τε καὶ ὅσοι ἀμφ᾽ 
αὐτὸν ἠρύσαντο. ἤσϑοντο oí γείτονες Κένταυροι καὶ 

συνδραμόντες ἐπὶ τὸ ἄντρον τοῦ Φόλου τὸν οἶνον 
ἥρπαζον' Ἡρακλῆς ὡς ἄδικα δρῶντας ἀμυνόμενος τοὺς 

16 ἐπελθόντας ἔχτεινε Κενταύρους. 

Ἡρακλῆς τὴν ἀλκὴν τοῦ ᾿Ερυμανϑίου συὸς φοβη- 2 
ϑεὶς δόλῳ τὸν ϑῆρα εἷλεν. ὃ μὲν ὑπὸ τῇ φάραγγι 
εὐνάξετο" μεστὴ δὲ χιόνος πολλῆς ἡ φάραγξ ἦν. ὁ δὲ 

λέϑους πολλοὺς ἄνωϑεν ἐπέβαλεν, ὥστε ἀγριανϑεὶς ὁ 
20 σῦς ἐξάλλεται καὶ ϑυμῷ φερόμενος τῇ χιόνι ἐμπεσὼν 

καταδυόμενος περιπταίων ἁλίσκεται. 

Cap. 3. 8 1. Of. Diod. 4, 12, 3. 

2 ἦχον] δόξαν Hertlein coll. 1, 5. 1, 21, 1. 2, 3, 7. 2, 4, 1. 
8, 23, 7. 8,23, 12, quae tamen omnia ad oculorum ludibrium 
pertinent; de forma ἦχος cf. 8, 9, 5. 42. 5, 28 || 5 καινοὺς F || 
6 Πανικὰ Casaub. W, quod probavit .Hertlein (Iahnii annal, 
1861, p. 248), cf. indicem hist. s. v. et Cic. ad Att. 5, 20; Πανὶ 
F; Πανικοὺς Anon. VK|| 9 ἀλλ᾽ ἐκείνους, ἐκκαλεσόμενος R || 
19 ἐπέβαλεν scripsi cum Herchero (qui ἐπέβαλλεν); ἐνέβαλεν 
F; ἐνέβαλλεν M; ἔβαλλεν K. 
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Ἡρακλῆς πλεύσας ἐπὶ Τροίαν αὐτὸς μὲν dazéfhne55i 
πεξζομαχήσων, τοῖς δὲ κυβερνήταις προσέταξε τὰς ναῦς 
ἀνακωχεύειν. οἵ μὲν οὖν πεζοὶ Τρῶες ἡττῶντο, οἱ 
ὃς ἱππεῖς ἐπὶ τὰς ναῦς ἔδραμον" οὐ μὴν αἱροῦσι τὰ 

σκάφη σαλεύοντα ἄνω ϑαλάσσης. Ἡρακλῆς διώξας 
ἔχτεινε πάντας παρὰ τὴν ἠϊόνα φεύγειν οὐκ ἔχοντας 

διὰ ϑαλάττης. 

Ἡρακλῆς ἐν Ἰνδικῇ ϑυγατέρα ἐποιήσατο, ἣν ἐκά- 

λεόσε Πανδαίην. ταύτῃ νείμας μοῖραν τῆς ᾿ἸΙνδικῆς 

πρὸς μεσημβρίαν καϑήκουσαν εἰς θάλασσαν διένειμε 

τοὺς ἀρχομένους εἰς κώμας τξε΄ προστάξας καϑ᾽ £xd- 

στην ἡμέραν μίαν κώμην ἀποφέρειν τὸν βασίλειον 
φόρον, ἵνα τοὺς ἤδη δόντας ἔχοι συμμάχους 1] βασι- 

λεύουσα κατανοοῦσα ἀεὶ τοὺς δοῦναι ὀφείλοντας. 

10 

14 

Ἡρακλῆς Μινύαις πολεμῶν, ἦσαν δὲ ἱππομαχεῖν «.ϑτ,: 
ἐν πεδίῳ Μινύαι δεινοὶ, μάχην συνάψαι μὴ ϑαρ- 

ρῶν ποταμὸν ἐπαφῆκεν. ἦν δὲ ὁ ποταμὸς Κηφισὸς 

ὁρίξων ὄρη δύο. Παρνασσὸν καὶ Ἡδύλιον. τεμὼν 
δὲ τὴν Βοιωτίαν μέσην, πρὶν ἐκβάλλειν εἰς ϑάλασ- 

σαν, ἐμπίπτων μεγάλῳ χόσματι ἀφανὴς γίγνεται. 

τοῦτο δὲ τὸ χάσμα Ἡρακλῆς πέτροις μεγάλοις περι- 

Cap. 8. 8. 4. Ex Megasthenis Indicis hausta esse censue- 
rat W (praef. p. XIII et not. 20), sed cf. J. p. 423. 

1 Τροίαν F] Προῦσαν H: cf. Diod. 4, 32, 3, Apollod. 2, 5, 9| 
4 εἰς τὰς ναῦς H | 6 πρὸς τὴν ἠϊόνα H | 7 ἐπὶ ϑαλάττης H | 
9 Πανδάμην F; corr. vulg. | 11 τξε΄ érecentos vicos auctore 
Megasthene Plin. n. ἢ. 7, 2, 29 coll. 6, 20, 76 | 12 ἀποφέρειν 
Hertlein; ἀναφέρειν F | 13 ἤδη δόντας Cas.; μὴ διδόντας F; 
μὴ δόντας D; ἤδη δεδωκότας πρὸς (vel ἐπὶ) τοὺς μὴ διδόντας E; 
διδόντας K | 14 κατανοοῦσα F] καταναγκάξουσα OCas.; καταπο- 
vovc« lac. Gronov.; καταπολεμοῦσα Schneidewin; καταπτοοῦσα 
Hertlein | 16 μινύαι F] o£ Mic vulg. | 17 Κηφισὸς 3 Κηφιο- 
σὸς vulg.| 18 τεμὼν ΕἼ τέμνων vulg. | 20 γίγνεται ἘΠ γένεται 
vulg. | 21 ὁ Ἡρακλῆς vulg. 

20 
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τειχίσας ἀποστρέφει τὸν ποταμὸν εἰς τὸ πεδίον, ἔνϑα 
Μινύαι καϑιππάξοντο, καὶ δὴ τοῦ πεδίου λιμνάσαντος 

τοῖς Μινύαις τὸ ἱππικὸν ἀχρεῖον ἦν. Ἡρακλῆς κρα- 
τήσας ἀποτειχέξει τὸ χάσμα καὶ ὃ Κηφισσὸς ἐπὶ τὴν 
ἀρχαίαν ἐπανέρχεται ὁδόν. 

4. OHZETZ. 

Θησεὺς ἐν ταῖς μάχαις τὰ πρόσϑεν τῆς κεφαλῆς 

ἀπεκείρατο, τῶν τριχῶν τὴν ἀντίληψιν ἀφαιρούμενος. 

μετὰ Θησέα ὅσοι Ἕλληνες οὕτως ἐκείροντο, ἡ κουρὰ 

Θησηὶς ἐκληΐξετο. ξηλοῦσι τὴν κουρὰν μάλιστα δὴ 

“Ἑλλήνων Ἄβαντες. μαρτυρεῖ Ὅμηρος ἄδων 
"Apavesg ..... ὄπιϑεν κομόωντες. 

5. ΔΗΜΟΦΩ͂Ν. 

ΖΔημοφῶν παρὰ ΖΙιομήδους τὸ Παλλάδιον παρα- 

καταϑήκην λαβὼν ἐφύλαττεν. ᾿4γαμέμνονος ἀπαιτοῦν- 

τος τὸ uiv ἀληϑινὸν ἔδωκεν ἀνδρὶ ᾿Αϑηναίῳ, καλου- 
μένῳ Bovfvym, κομίζειν ᾿4ϑήναξε" ἴσον δὲ καὶ ὅμοιον 
ἄλλο κατασκευάσας εἶχεν ἐπὶ τῆς σκηνῆς. ᾿Ζγαμέμνο- 

νος δὲ σὺν πολλῇ χειρὶ ἐπελϑόντος ἀπεμάχετο ἐπὶ 

μακρὸν δόξαν ἐμποιῶν ὡς ὑπὲρ τοῦ ἀληϑινοῦ προκιν- 

δυνεύοι. πολλῶν δὲ τραυματιῶν γενομένων οἵ μὲν 

ἀμφὶ Ζημοφῶντα ὑπεῖξαν, Ayaucuvov δὲ τὸ παρα- 
πεποιημένον Παλλάδιον λαβὼν ἐξαπατηϑεὶς ᾧχετο. 

Cap. 4. Cf. Plutarchi vita Thes. 5. οὐ J. p. 424. 

8 τὸ ἱππικὸν ἀχρεῖον ἦν F] ἦν ἀχρεῖον (vel ἀχρεῖον ἦν) 
τὸ ἱππικὸν vulg. | 4 Κηφισσὸς vulg. || 8 ἀπεκείρατο F et Plutarch.; 
ἀπεκείρετο K et V abradere solebat |.9 comma post ἐκείροντο 
posuit, ut subaudiatur παρὰ τούτοις R| ET FJ κουρὰ δὲ Ν 
vulg. | 10 ζηλοῦσι δὲ R | 11 Ὅμηρος ἄδον F] ἄδων Ὅμηρος 
vulg. | 12 ὄπιϑεν Hom. Il. 2, 542; ὄπισϑεν F. 
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6. KPEXZSONTHE. 

Κρεσφόντης καὶ Τήμενος καὶ οἵ ᾿Δριστοδήμου 

παῖδες τὴν Πελοπόννησον ἐνέμοντο. ἔδοξε τριχῇ νεῖμαι 

τὴν χώραν, Σπάρτην, ΄4ργος, Μεσήνην. Κρεσφόντης 

βουλόμενος τῆς ΜΜεσήνης ὡς ἀρίστης κρατῆσαι γνώμην 
ἀγορεύει. λαχὼν ὃ πρῶτος xal ὃ δεύτερος ἑλέσϑω 
Σπάρτην ἢ "4oyoe, Μεσήνη δ᾽ ἔστω τοῦ τρίτου. 
ἐπείσθησαν καὶ τοὺς κλήρους καϑῆκαν, οἵ μὲν ἐκ 

λέϑου λευκῆς ἐς κάλπιν ὕδωρ ἔχουσαν, Κρεσφόντης 
δὲ βώλου λευκῆς ὁμοίας λέϑῳ. ἡ μὲν δὴ βῶλος αὐτίκα 

ἐτέτηχτο᾽ οἱ δὲ τῆς λέϑου κλῆροι προελϑόντες ἔδωκαν 

Ἄργος Τημένῳ, Σπάρτην τοῖς ᾿Δριστοδήμου παισέν. 

Κρεσφόντης Μεσήνην τέχνῃ λαβὼν τύχῃ λαβεῖν ἔδοξεν. 

7. ΚΥΨΕΛΟΣ. 

Κύψελος ᾿Δἀρκαδίας ἦρχεν. Ἡρακλεῖδαι στρατεύ- 

ουσιν ἐπ᾽ ᾿ἀρκάδας. χρησμὸς ἦν, ξένια παρ᾽ ᾿άρχά- 

Óov εἰ λάβοιεν, σπένδεσϑαι. Κύψελος ὥρᾳ ϑέρους 

προσέταξε τοῖς γεωργοῖς τὴν ὀπώραν ἀφελόντας ϑέντας 

παρὰ τὴν ὁδὸν ἀναχωρεῖν" οἵ στρατιῶται τῶν Ἥρα- 
κλειδῶν ἄσμενοι ταῖς ὀπώραις ἐχρήσαντο. Κύψελος 

ἀπαντήσας ἐπὶ ξένια τοὺς Ἡρακλείδας ἐκάλει" τῶν δὲ 
μνήμῃ τοῦ μαντείου τὴν τιμὴν ἀπωθϑουμένων. “καὶ 
μὴν᾽, ἔφη, ᾿φϑάνουσα ὑμῶν ἡ στρατιὰ ξένια παρ᾽ 

Cap. 6. Ex Ephoro coll. fr. 16; cf. Apollod. 2, 8, 4. 

8 Πελοπόνησον F | 5 Μεσσήνης F | 11 ἐτέτηκτο F] ἐτήκετο 
vulg. | 15 Ἡρακλείδαις K, cf. 4, 1. 7, 429 | 16 ξενέαν F; corr. V, 
cf. infra v. 23 | 18 ϑέντας K; τιϑέντας F | 21 ξενία F. 

10 
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ἡμῶν τὴν ὀπώραν ἔχει᾽. οὕτως ἄρα Ἡρακλεῖδαι τῇ 
σοφίᾳ τοῦ Κυψέλου πρὸς ᾿Αρκάδας ἐσπείσαντο. 

8. EANHZ. 

"EAv«e, βασιλεὺς ᾿άρκάδων, Τεγέαν πορϑούν- 
τῶν “ακεδαιμονέίων, ὅσοι μὲν ἐν ἀκμῇ, κατὰ κορυφῆς 

ἔπεμψε τῶν πολεμίων νυχτὶ μέσῃ κελεύσας ἐπιϑέσϑαι" 

ὅσοι δὲ γέροντες καὶ παῖδες, τούτους ἐχέλευσε πρὸ 

τῆς πόλεως τὴν ἴσην ὥραν φυλάξαντας πῦρ ἀνακαῦσαι 
μέγιστον. οἵ πολέμιοι πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς ὄψιν ἐκχ- 
πλαγέντες ἐς τοῦτο ἀπεσκόπουν᾽ oí δὲ κατὰ κορυφῆς 

ἐμπεσόντες τοὺς πλείστους αὐτῶν διέφϑειραν, πολλοὺς 

δὲ ξωγρήσαντες ἔδησαν. καὶ τὸ λόγιον ἐτελεύτησε 
δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον ὀρχήσασϑαι. 

9. ΤΉΜΕΝΟΣ. 

Τήμενος μετὰ τῶν ἄλλων Ἡρακλειδῶν εἰς τὸ ἱΡίον 
περαιοῦσϑαι βουλόμενος ἔπεμψε “οκροὺς αὐτομόλους 

Πελοποννησίοις ἀγγέλλοντας, ὅτι ναυλοχοῦσιν ἐν Ναυ- 
πάκτῳ τοῦ δοκεῖν ἐπὶ τὸ ἱΡίον πλευσούμενοι, ὁρμὴ δέ 

ἐστιν αὐτοῖς χωρεῖν ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμόν. πιστεύσαντες 

oí Πελοποννήσιοι μετῆλθον ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμόν. οἵ δ᾽ 

ἀμφὶ Τήμενον us9' ἡσυχίας τὸ "Píov κατέσχον. 

1 ἔχει M5 ἔχειν F; ἔσχεν vulg. | ἄρα] ἀπατηϑέντες R | 8. 4 
Ἑλνης F | Ἕλνης V C; "Aivnge vulg.; Ἄλεος coni. Maasv. coll. Paus. 
8, 4, 8; 'Δλήτης Odofr. Müller; Αἰγινήτης Unger coll. Paus. 8, 
5, b, cf. 7. p. 425 | 11 ἐκπεσόντες F || 15 Ῥεῖον F et sic 
infra| 17 ἀγγέλοντας F; ἀγγελοῦντας Κα. At amat Pol. prae- 
sens pro futuro ut 1, 15. 1, 80, 4. 1,43, 1. 2,2, 4. 2, 18. 
4, 9, 91. 5, 38, 4. 7, 14, 4. 7, 41. 8, 41 {|Ὀναυλοχοῦσι uiv 
ἐν R. | 18 τοῦ δοκεῖν R Hertlein; τῷ δοκεῖν K; τὸ δοκεῖν F | 20 of 
οὖν ἁμφὶ Rh. 
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10. ΠΡΟΚΛΗΣ. 

Προκλῆς καὶ Τήμενος Ἡρακλεῖδαι Εὐρυσϑείδαις ο.18,1 

κατέχουσι τὴν Σπάρτην ἐπολέμουν. Ἡρακλεῖδαι μὲν 

δὴ ἔϑυον τῇ ᾿άἀϑηνᾷ τῷν δρίων ὑπερβατήρια, Εὐρυ- 
σϑεῖδαι δὲ ἄφνω προσέπιπτον ἐς μάχην" οὐ μην ἣἧρέ- 

ϑησαν Ἡρακλεῖδαι, ἀλλὰ τοὺς αὐλητὰς, ὡς εἶχον, 

ἡγεῖσθαι κελεύουσιν. οἵ μὲν τοῖς αὐλοῖς ἐμπνέοντες 
ἡγοῦντο, οἵ δὲ ὁπλῖται πρὸς τὸ μέλος καὶ τὸν ῥυϑμὸν 

ἐμβαίνοντες ἄρρηκτον τὴν τάξιν ἐγένοντο καὶ τοὺς 
πολεμίους ἐνίκησαν. ἡ πεῖρα ἐδίδαξε τοὺς “άκωνας 
τὸν αὐλὸν ἔχειν ἀεὶ στρατηγὸν ἐν ταῖς μάχαις. αὐλὸς 
ἡγεῖται Aoxovov ἐς πόλεμον ἰόντων καὶ τὸ ἐμβατή- 

ριον αὐλὸς ἐνδίδωσι τοῖς μαχομένοις. οἶδα ἐγὼ καὶ 

τὸν ϑεὸν ἀνελόντα νίκην Πάκωσιν, ἔστ᾽ ἂν πολεμῶσι 

μετὰ αὐλητῶν καὶ μὴ πρὸς αὐλητάς. τὸ λόγιον ἤλεγ- 

ξεν ἐν Δεύκτροις 7] μάχη. ἐν γὰρ δὴ Δεύχτροις αὐ- 
λητῶν οὐχ ἡγουμένων o( Μάκωνες παρετάξαντο πρὸς 

Θηβαίους. οἷς πάτριον ἀσκεῖν αὐλητικὴν, ὥστε δῆλος 
ἦν ὃ ϑεὸς προαγορεύσας, ὅτι νικήσουσί ποτε Θηβαῖοι 
“άκωνας αὐλῷ μὴ στρατηγουμένους. 

Cap. 10. De his disseruerunt Manso, Sparta I, 2, p. 169; 
Waehsmuth, lIahnii annal. 1868 p. 1 sqq.; Schoemann, Griech. 
Altertümer I?, p. 576. 

2 Εὐρυσϑείδαις] Ὀρεστέδαις Manso, cf. J. p. 425 sq. || 4 ὁρέων 
Pierson p. 223; ὀρείων Ε; ὀρέων Οοθεί; aut ὅρων aut μεϑορέων 
RIS ἡρέϑησαν, oppressi, victi sunt? Hertlein, quod confirmat 
F: ἡρέϑισαν (( pro ἡ, & in F saepissime occurrit); ἡρέϑησαν 
etiam Neapolitani duo; ἠρέϑεσαν M; ἤρισαν D; ἔδεισαν Καὶ | 
14 ἔστ᾽ ἂν Cas.; εὖτ᾽ ἂν F. 

10 
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11. AKOTHX. 

"xov«s Δακεδαιμονίων Τεγέαν προδοσίᾳ νύ- 
xvoQ καταλαβομένων τοῖς ἰδίοις ὁπλίταις ἔδωκε σύν- 

ϑημα κτείνειν τοὺς τὸ σύνθημα ἐρωτῶντας. οἵ μὲν 
δὴ ᾿ἀρκάδες οὐκ ἐπηρώτων" οἱ δὲ Σπαρτιᾶται ὡς ἐν 
νυκτὶ ἀγνοοῦντες καὶ διὰ τοῦτο ἐρωτῶντες ὑπὸ τῶν 

᾿ρκάδων ἀνῃροῦντο. 

19. ΘΕΣΞΑΛΟΣ. 

Θεσσαλὸς Βοιωτῶν τῶν "Agvqv οἰκούντων Θεσ- 
σαλοῖς πολεμούντων τέχνῃ ἐχράτησεν ἄνευ μάχης. 
νύκτα παραφυλάξας ἀσέληνον καὶ σκοτεινὴν ἐκέλευσε 

^ , , 3 MJ 'N , M 

τοὺς στρατιώτας διασπαρέντας ἀνὰ τὸ πεδίον ἄλλον 

ἀλλαχοῦ κατὰ κορυφὰς τῶν ὀρῶν δᾷδας καὶ λυχνού- 

χους ἀνάπτειν καὶ μετεωρίξειν καὶ πάλιν αὖ καϑαιρεῖν. 
" N » - 3 er 3 1 οἵ Βοιωτοὶ τὴν ὄψιν τοῦ πυρὸς ὥσπερ ἀστραπὰς xv- 

κλουμένας ἰδόντες ἐδεδίξαντο καὶ πρὸς ἱκεσίαν τῶν 

Θεσσαλῶν ἐτράποντο. 

13. MENEAAOZ. 

Μενέλαος ἐπανιὼν ἀπ’ Αἰγύπτου τὴν “Ἑλένην 
ἄγων Ῥόδῳ προσέσχε. Τληπολέμου δὲ ἐν Τροίᾳ τε- 

Cap. 11. Cf. G. Fr. Unger, Philol. 26, p. 369 sqq. 
Cap. 12. Ex Ephoro coll. 7, 43. 

1 ᾿ἀκούης idem nomen et pariter corruptum esse atque 
Ἄλλνης ,cap. 8 statuit R | 2 post "Ae eüouoviav Unger inserit 
κατεχόντων Ι 8 καταλαβομένων Ν; καταβαλομένων F; καταλα- 
βόμενος Unger || 7 ᾿Δργείων Unger | 9 τῶν om. H | 13 κατὰ 
τὰς κορυφὰς K | ὀρῶν K ut 1, 1,3. 2,2, 6. 4, 9, 21. 8, 
10, 2; ὀρέων F | λύχνους H | 14 αὖ om. H ! καθαίρειν F5 
καθελεῖν H | 16 καὶ om. F pr. m. || 20 δὲ [τοῦ] ἐν Hertlein. 



16 Polyaen. I, 13—14. 

ϑνηκότος γυνὴ Πολυξὼ πενϑοῦσα, ἐπειδή τίς ἤγγειλε 
“Μενέλεων μετὰ τῆς “Ἑλένης ἥκειν, τιμωρῆσαι τῷ ἀνδρὶ 
βουλομένη μετὰ Ῥοδίων ἁπάντων ἀνδρῶν καὶ γυναι- 
κῶν αἰρομένων πῦρ καὶ λίϑους ἐπὶ τὰς ναῦς κατέ- 

δραμε. Μενέλεως ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀναχϑῆναι κω- 5 
λυόμενος τὴν μὲν ᾿Ελένην ἐς κοίλην ναῦν κατέκρυψε. 

τὸν δὲ κόσμον αὐτῆς καὶ τὸ διάδημα ϑεραπαίνῃ τῇ 
μάλιστα καλλίστῃ περιέϑηκεν. οἱ δὲ (μάλιστα) πιστεύ- 
σαντες Ἑλένην εἶναι πῦρ καὶ λέϑους ἐπὶ τὴν ϑερά- 
παιναὰν ὁ κ * καὶ ὡς ἱκανὴν δίκην ἐπὶ τῷ ἼΤληπο- 10 
λέμῳ λαβόντες τὸν “Ελένης ϑάνατον ἀνεχώρησαν. Με- 

νέλεως δὲ τὴν ᾿Ελένην ἔχων ἀπέπλευσεν. 

14. ΚΛΕΟΜΈΝΗΣ. 

UT 406) Κλεομένης. “ακεδαιμονίων βασιλεὺς, ᾿Δργείοις e. 20, 
ἐπολέμει καὶ ἀντεστρατοπέδευεν. ἦν τοῖς ᾿Δργείοις 15 
ἀκριβὴς φυλακὴ τῶν δρωμένων τοῖς πολεμίοις" καὶ 

πάντα ὅσα Κλεομένης βούλοιτο, ὑπὸ κήρυκος ἐσήμαινε 

τῇ στρατιᾷ, καὶ αὐτοὶ τὰ ἴσα δρᾶν ἐσπούδαξον. ὃπλι- 
ξομένων ἀνϑωπλίξοντο, ἐπεξιόντων ἀντεπεξήεσαν, ἀνα- 

Cap. 14. Cf. Herod. 6, 77 οὐ 78; de tempore cf. Curtius, 
Griech. T enc: I*, p. 362 et not. 159 (p. 650). 

1 Πολυξὼ Lennep ap. Heringam obs. 120 ex Paus. 3, 19, 9; 
Φιλοξὼ F; Φιλοξώη Cas. K: cf. Tzetz. ad Lycophr. 911 | 8 (μά: 
λιστα) contra usum Polyaeni; om. D. Prius μάλιστα suspectum 
habuit K, cf. tamen 7, 21, 2 μάλιστα πολεμιωτάτην, Herod. 
post Moer. p. 460 μάλιστα πλουσιώτατος, Thucyd. 7, 42, 8 
μάλιστα δεινότατος, Xenoph. Anab. 1,2,22 μάλιστα νυκτὸς ποῖε- 
μικώτατοι | 10 hiatum notavi; ἔπεμπον suppl. M vulg.; ἀφῆκαν C | 
ἐπὶ τῷ πολέμῳ F, ! 15 ἀντεστρατοπέδευεν H; ἀντεστρατοπέδευσεν 
F | 16 καὶ F] καὶ γὰρ VK || 17 ἐσημαίνετο R. || 18 αὐτὸς. 
ἐσπούδαξεν F | 19 ἐπεξιόντων Hercher; ἐξιόντων F | ἀντεπεξῇ- 
sca» H; ἀντεπεξίεσαν F. 
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παυομένων ἀντανεπαίοντο. Κλεομένης λάϑρα παράγ- 
γελμα ἔδωκεν, ὅταν ἀριστοποιεῖσθαι κηρύξῃ, ὁπλίσα- 
σϑαι. ὁ μὲν ἐκήρυξεν" οἵ δὲ ᾿Φργεῖοι πρὸς ἄριστον 
ἐτράποντο. Κλεομένης ὡπλισμένους ἐπαγαγὼν εὐμαρῶς 
ἀόπλους καὶ γυμνοὺς τοὺς ᾿Δργείους ἀπέκτεινεν. 

15. ΠΟΛΥΔΩ͂ΡΟΣ. 

Πολύδωρος, “ακεδαιμονίων Μεσηνίοις εἴκοσιν us—14 

ἔτεσι πολεμούντων, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἑτέρας οἰχίας 

βασιλέα Θεόπομπον διαφορὰν ὑπεκρίνατο καὶ αὐτό- 
uoAov ἔπεμψεν ἀγγέλλοντα, ὅτι στασιάξουσι δὴ καὶ 
καταλείψουσιν ἀλλήλους. Μεσήνιοι παρεφύλαττον. 

Θεόπομπος μὲν ἀνέξευξε καὶ οὐ μακρὰν ἀπέκρυψε 

τὴν στρατιὰν εἰς ἀναχώρησιν. ταῦτα ὁρῶντες οἱ Με- 
σήνιοι καταφρονοῦσι μόνου τοῦ Πολυδώρου καὶ πασ- 

συδὶ τῆς πόλεως προελθόντες ἐτράποντο ἐς μάχην. 
Θεόπομπος, τῶν σκοπῶν σημηνάντων, ἐξ ἀφανοῦς περι- 

ελϑὼν τό τε ἄστυ ἔρημον εἷλε καὶ κατόπιν ἐμβάλ- 
λει τοῖς Μεσηνίοις, οἵ περὶ Πολύδωρον κατὰ πρόσ- 

ὥπον. ἀμφίβολοι γενόμενον Μεσήνιοι κατὰ κράτος 

ἑάλωσαν. 

2 κηρύξω ὁπλίέσασϑε H | 4 ἐτρέποντο H || εὐμαρῶς F; εὐχε- 
ρῶς H; εὖ μαλ᾽ C, unde Koen. p. 218 εὖ μαλ᾽ ὡς || 5 ἀόπλους 
(ΞΞ γυμνοὺς) καὶ ῥαϑύμους R; (ἀόπλους καὶ) γυμνοὺς Rud. 
Schoell coll. 1,40, ὅ | τοὺς om. FH; add. vulg. | 7 εἴκοσι ἔτεσι 
πολεμούντων ΕἾ ποῖ. six. ἔτ. vulg. || 10 ἀγγελοῦντα Καὶ || 11 παρ- 
ἐφύλαττον K (sic Polyaenus ubique); παρεφυλάττοντο F || 12 aut 
ἀπέπεμψε pro ἀπέκρυψε aut εἰς δασὺ χωρέον pro εἰς ἀναχώ- 
ρησιν R; ἀνέξευξεν ὡς ἀναχωρήσων Hertlein deletis εἰς ἀνα- 
χώρησιν || 16 ἐτράποντο ἐς μάχην F] εἰς μάχην ἐτράποντο vulg. 
| 17 ἐμβάλλει ἈΚ cepit V; ἐμβαλλουσι F; οἵ δὲ περὶ RK. 

POoLYAENVS, ed. Melber. 29 
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16. ATKOTPTlOXZ. 

“υκοῦργος Δακεδαιμονίους ϑειοτέρῳ φόβῳ κατ- 

ηνάγχασεν ὑπαχοῦσαι τοῖς νόμοις. εἴ τινὰ νόμον 
ἐξεῦρε, κομίσας εἰς Δελφοὺς ἠρώτα τὸν ϑεὸν, εἰ συμ- 

φέροι" ἡ δὲ προφῆτις χρήμασι πεπεισμένη ἀεὶ συμ- 

φέρειν ἔχρα. οἵ “άκωνες φόβῳ τοῦ ϑεοῦ τοῖς νόμοις 
ὡς χρησμοῖς ὑπήκουσαν. 

5 

“υκοῦργος παρήγγειλεν ᾿ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς, ὦ 4d-e151 

XQvsg, μὴ στρατεύετε πολλάκις, ἵνα μὴ πολεμεῖν τοὺς 
ἐναντίους διδάσκοιτεϊ. 10 

“υκοῦργος προσέταττε τοῖς Πάκωσι "rovg πολε- 5. 48,1: 
μίους φεύγοντας μὴ φονεύετε, ἵνα τὸ φεύγειν ἡγοῖντο 
τοῦ μένειν λυσιτελέστερον᾽. 

17. ΤΥΎΡΤΑΙΟΣ. 

69a, Μεσηνίοις καὶ βεβουλευμένων νικᾶν ἢ ἀποϑανεῖν 

ἐν τῇ μάχῃ, ἵνα δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐν τῇ τῶν νε- 
κρῶν ἀναιρέσει γνωρίξοιτο ἕκαστος, ἐπὶ (τὰς) σκυταλί- 

δας τοὔνομα γραψάντων καὶ περὶ τῇ λαιᾷ χειρὶ φερόν- 

τῶν, βουλόμενος ἐκπλῆξαι τοὺς Μεσηνίους τοῦτο 

Cap. 16. 8 1. Cf. Gelzer, Mus. Rhen. 28, p. 88. 
Cap. 16. $ 2. 8. Cf. Plut. apophthegm. Lacon. et vit. Ages. 

26, Lycurgi 12 et 22 extr. — Καὶ Trieber, Forschungen zur 
spartanischen Verfassungsgeschichte p. 39. 

Cap. 17. Ex Ephoro coll. Diod. fr. 8, 24, 2 (Dindorf); cf. J. 
p. 428. 

4 ἐξεύρισκε K || 8 παρήγγελλεν K | 9 στρατεύετε F, K; στρα- 
τεύητε Ἐς vulg. 110 διδάσκοιτε ΕἾ διδάσκητε vulg. | 12 τὸ φεύ- 
γειν .-.. τοῦ μένειν F,H Plut. τοῦ φεύγειν ... τὸ μένειν F, 
μὴ τοῦ φ. ... τὸ p. F, ,vulg. | 18 τὰς aut delendum aut in τινὰς 
mutandum censuit Hertlein. 

Tvovatog, “ακεδαιμονέων μελλόντων παρατάττε- e.12,9 
10 
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μαϑόντας παρήγγειλε μὴ παρατηρεῖν τοὺς αὐτομολοῦν- 

τας Εἵλωτας. οἱ δὲ μηδενὸς παραφυλάττοντος ἀνέδην 

αὐτομολήσαντες ἤγγειλαν τοῖς Μεσηνίοις τὴν ἀπόνοιαν 
τὴν Μακωνικήν. οἵ δὲ καταπλαγέντες ἀσϑενέστερον 
ἀγωνισάμενοι τὴν νίχην οὐ διὰ μακροῦ Δακεδαιμο- 
νίοις ἔδωκαν. 

18. ΚΟΔΡΟΣ. 

᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις πόλεμος ἦν. ὃ 

ϑεὸς ἔχρησε νικᾶν ᾿4ϑηναίους, εἰ ὃ βασιλεὺς αὐτῶν 

ἀποϑάνοι πρὸς ἀνδρὸς Πελοποννησίου. Κόδρος ἦν 

"A9«vaíov βασιλεύς. οἵ πολέμιον τὸ λόγιον εἰδό- 

τες, κοινὸν αὐτοῖς παράγγελμα ἦν ἐν ταῖς μάχαις 

ἀπέχεσϑαι Κόδρου. ὃ δὲ, qv γὰρ ἑσπέρα, σχῆμα φρυ- 

γανιστῆρος λαβὼν τοῦ χάρακος προελϑὼν ἔτεμνε τὴν 

ὕλην. Ἔτυχον δὲ καὶ Πελοποννήσιοι ἄνδρες κατὰ 
Ἁ e e PU , d e 

φρυγανισμὸν ἥκοντες. ἁψιμαχεῖ τούτοις Κόδρος, ὥστε 

καὶ τὸ δρέπανον ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀνατεινάμενος ἔτρωσεν. 
oí δὲ φϑάσαντες κατακαίνουσιν αὐτὸν τοῖς δρεπάνοις 

καὶ γαννύμενοι ἀπηλλάγησαν ὡς ἀνδραγάϑημα δὴ 

πεποιηχότες. παιωνίσαντες ᾿4ϑηναῖοι --- ví γὰρ οὐκ 

ἔμελλον τοῦ Aoyíov πεπληρωμένου; -- ϑυμῷ καὶ 

ῥύμῃ πλείονι προΐασιν εἰς μάχην καὶ πρὸ τῆς μάχης 

κήρυκα πέμψαντες ἤτησαν ἀναίρεσιν τοῦ βασιλέως. 

Πελοποννήσιοι μὲν συνέντες τοῦ γεγονότος ἔφυγον" 

᾿4ϑηναῖοι δὲ νικήσαντες Κόδρῳ τιμὰς κατεστήσαντο 

2 of οὖν R|| 5 μικροῦ F; corr. vulg. | 11 πολέμιοι F] Πελο- 
ποννήσιοι M. | 17 ἐπανατεινάμενος M | 20 γὰρ ovx ΕἾ γὰρ M 
| 22 ῥύμῃ Hercher; ῥώμη F || προΐασιν Blume; προϊᾶσιν F || 
95 κατεστήσαντο W coll 1, 19. 6, 7,2. 8, 4 et Iuliano or. 
I, 16 D τιμὰς καταστῆσαι; ἀνεστήσαντο F; ἀνέδησαν vel ἄνηψαν 
τὰς Hertlein; viu&g .... καὶ ἀνέστησαν τὸ (αὐτῷ Schómann) 
ἡρῶον Lugebil lIahnii annal. suppl. V, p. 545 sq. probante 
Schoemann. Iahnii ann. 1872, p. 148. 

9* 



90 Polyaen. I, 18---90, 1. à 

τῶν ἡρώων, ὅτιπερ τοὺς πολεμίους ἑκουσίῳ ϑανάτῳ 
κατεστρατήγησεν. 

19. ΜΈΛΑΝΘΟΣ. 

᾿ϑηναίων στρατηγὸς ἦν Μέλανϑος, Βοιωτῶν 

Ξάνϑος. ἐπολέμουν Μελαινῶν πέρι" Μελαιναὶ χωρίον 
μεϑόριον ᾿Αττικῆς καὶ Βοιωτίας. ὃ ϑεὸς ἔχρησε" 

τῷ ξάνϑῳ τεύξας 0 μέλας φόνον ἔσχε Μελαίνας. 

τοῦ λογίου τὸ ἔργον ἀποβαίνει τῇδε. οἵ στρατηγοὶ 

μονομαχοῦσι τῆς νίκης πέρι, καὶ συνιόντων ὃ Μέ- 

λανϑος ἔφη (xci μὴν ἀδικεῖς δεύτερος ἰὼν ἐπὶ τὴν 
μάχην. ὃ άνϑος ἐπεστράφη τὸν δεύτερον ὀψόμε- 
νος καὶ ὑπὸ τοῦ Μελάνϑου τῷ ξυστῷ διελαϑεὶς ἀνῃ- 

ρέϑη. ᾿4ϑηναῖοι τῷ στρατηγήματι τῆς ἀπάτης νική- 

ὄαντες ἐτήσιον ἑορτὴν κατεστήσαντο, ἥν ys δὴ κληΐζου- 

σιν ᾿Δἡπατούρια. 

20. ΣΟΛΩ͂Ν. 

ca. 604 1 ᾿4ϑηναῖοι x«l Μεγαρεῖς ἐπολέμουν χρόνῳ μακρῷ 

Σαλαμῖνος πέρι. ἡσσώμενοι ᾿4ϑηναῖοι νόμον ἐκύρωσαν 

Cap. 19. Ex Ephoro coll Harpocr. s. v. Azerovota. --- 
Cf. Front. strat. 2, 5, 41; Conon, narrationes 39. 

Cap. 20. $ 1. Cf. Plut. vita Sol. 8 et Iust. 2, 7. 

5 Κελαινῶν schol. ad Aristoph. Acharn. 146, Pac. 890 | 
6 ἐν μεϑορίῳ vel v μεϑορίοις Hertlein 1 ἔχρησε" τῷ ξάνϑῳ 
τεύξας ὃ μέλας φόνον Rud. Schoell; ,ἔχρησε τῷ Ξάνϑῳ: τεύξαν 
ἀπάτην ὃ μέλας φόνον F; τάξιν ἀπάτῃ vulg.; «i τεύξας ἀπά- 
την W, qui confert Hom. Od. 8, 976 τεῦξε δόλον l φόρον, *prae- 
dam! C. L. Roth W | 10 δεύτερος ἰὼν ΕἸ δεύτερον ἅ ἄγων vulg.; cf. 
Schol. ad Aristoph. Acharn. 146 ἀδικεῖν, αὐτὸν δεύτερον ἥκοντα, 
id. Pac. 890 ἀδικεῖς δεύτερος παραγενόμενος | 12 διελαϑεὶς F] 
διελασϑεὶς vulg. | 15 ᾿ἡπατούρια Maasvicius; ἀπατηρίαν E || 
18 περγης σώμενοι (sic) F. 

10 
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"cQ ἀγορεύσαντι πλεῖν ἐπὶ Σαλαμῖνος μάχῃ, ϑάνατος 

ἔστω. Σόλων τὸν ϑάνατον οὐ φοβηϑεὶς λύει τὸν 
νόμον" λύει δὲ ὧδε. μανίαν ὑποκρένεται καὶ προελ- 

ϑὼν εἰς ἀγορὰν ἐλεγεῖα ἧδε τὰ δὲ ἐλεγεῖα ἦν Agni 
ἄσματα. τούτοις ἤγειρεν ᾿4ϑηναίους ἐπὶ τὴν μάχην. 

οἱ δὲ κάτοχοι ἐκ Μουσῶν καὶ άρεως αὐτίκα τε ἀνή- 
yovro ἄδοντες ὁμοῦ καὶ ἀλαλάξοντες καὶ Μεγαρεῖς 
κατὰ κράτος ἐνίκων" καὶ πάλιν ἡ Σαλαμὶς ᾿4ϑηναίων 

κτῆμα ἦν. Σόλων δὲ μάλα ἐθαυμάξετο καὶ τὸν νόμον 
λύσας τῇ μανίᾳ καὶ τὸν πόλεμον νικήσας τῇ μουσικῇ. 

Ἦν πόλεμος ᾿4ϑηναίοις καὶ Μεγαρεῦσι Σαλαμῖ- 

vog πέρι" Σόλων ἔπλευσεν ἐπὶ Κωλιάδος. ἔνϑα αἵ 
γυναῖκες ΖΦήμητρι ἑορτὴν ἐτέλουν ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ 9a- 

λάσσῃ. αὐτόμολον ἐχπέμπει Σόλων ἀγγελοῦντα Με- 
γαρεῦσιν “ἣν ἐπὶ Κωλιάδος πλεύσητε, τὰς ᾿Αϑηναίων 
γυναῖκας αἱρήσετε χορευούσας" ἀλλὰ μὴ μέλλετε. 
Μεγαρεῖς τῇ ἀπάτῃ πείϑονται. οἵ μὲν δὴ ἐπέπλεον" 
Σόλων δὲ τὰς μὲν γυναῖκας ἀναχωρῆσαι κελεύει, μει- 
ράκια δὲ ἀγένεια ταῖς τῶν γυναικῶν ἐσϑῆσι κεκοσμη- 

μένα, στεφάνους περικείμενα, κρυπτοῖς ἐγχειριδέοις 

ὡπλισμένα παρὰ τὴν ἠϊόνα παίζειν καὶ χορεύειν ἔταξεν. 
οἱ δὲ Μεγαρεῖς τῇ ὄψει τῶν ἀγενείων καὶ τῇ ἐσϑῆτι 
τῶν γυναικῶν ἐξαπατώμενοιν τῶν νεῶν ἀποβάντες 

ἐπειρῶντο συλλαμβάνειν οἷα δὴ γυναῖκας" οἱ δὲ σπα- 

Cap. 20. 8 2. Cf. Plut. vit. Sol. 8; Aeneas Poliorc. 4, 8; 
Iust. 2, 8; Front. strat. 4, 7, 44. — A. Hug, Mus. Rhen. 32, 
p. 629 sqq.; B. Niese, Zur Geschichte Solons und seiner Zeit 
(Histor. Unters. zum 925. Jubilàum A. Schaefers, p. 18qq.); J 
p. 429 sq. 

1 ἐπὶ pres [ἐπὶ] μάχῃ Β΄; ἐπὶ Σαλαμῖνος τιμωρία 
ϑάνατος ἔστω R*? | 2 ἔ oro ἡ ξημία coni. Cas., at cf. 2, 88 || 7 ἀχα- 
λάξοντες F | B κατὰ κράτος, ut solet auctor, vulg. ; ἀνακράτος F. 



22 Polyaen. I, 20, 2—21, 2. 

σάμενοι τὰ ἐγχειρίδια μάλα δὴ ἀντὶ γυναικῶν ἄνδρες 
ἐφάνησαν, τοὺς πολεμίους ἔχτειναν, τῶν νεῶν ἐπέβη- 
σαν, τῆς Σαλαμῖνος ἐκράτησαν. 

21. IIEIZIZTPATOXZ. 

οα.δ411 Πεισίστρατος ἀπ᾿ Εὐβοίας ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν5...: 
᾿Δττικὴν ἐπὶ Παλληνέδος καὶ τοῖς πρώτοις τῶν πολε- 6 

μίων προσπεσὼν ἔκτεινε. πάντας προελθὼν ἄλλοις 
ἀπηντᾶτο πλείοσι. παράγγελμα ἔδωκε ϑαλλῷ στεφα- 

ψοῦσϑαι καὶ μὴ κτείνειν τοὺς ἀπαντῶντας. φράζξειν 

δὲ, ὡς ἐσπείσαντο τοῖς πρώτοις. οἵ δὲ πιστεύσαντες 10 

ἄρα σπένδονται καὶ Πεισιστράτῳ τὸ ἄστυ ἐπέτρεψαν. 
c».554 ὁ δὲ ἅρματος ἐπιβὰς, παραστησάμενος yvvaixa μεγά- 

λην, καλὴν, ὄνομα Φύην, ὅπλοις Παλλαδικοῖς κε- 
χοσμημένην, δόξαν ἐνδοὺς ὡς ᾿4ϑηνᾶ κατάγοι Πει- 

σίστρατον, ἀδεῶς εἰσήλασε καὶ τῆς τυραννίδος τῶν 15 

᾿ἀϑηναίων κατέσχεν. 
.2 Πεισίστρατος ᾿4ϑηναίων τὰ ὅπλα βουλόμενος παρ- 

ελέσϑαι παρήγγειλεν ἥκειν ἅπαντας εἰς τὸ ᾿νάκειον 

μετὰ τῶν ὅπλων. οἱ uiv xov: ὃ δὲ προῆλϑε βου- 
λόμενος δημηγορῆσαι καὶ σμικρᾷ τῇ φωνῇ λέγειν 20 

ἤρχετο. οἱ δὲ ἐξακούειν μὴ δυνάμενοι προελϑεῖν 

Cap. 21 δὰ 81 priorem partem cf. Herod. 1, 62, ad alteram 
Herod. 1, 60. 

8 ἀπήντετο F; ἀπηντᾶτο vulg.; ἀπήντα Κι, forma media 
legitur etiam 192, 8. 278, 9, activa fere vicies; H hoc loco 
ἀπαντήσας || 12 μεγάλην καὶ καλὴν Καὶ | 14 495»& F vulg. (497- 
ναΐη Herod.)] 7 494v& M: cum articulo 1, 10. 2, 3, 12. 6, 47. 
13, 43. 8,61. 8,59, omisso art. 6, 51 || κατάγοι ΕἸ κατάγει vulg. || 
16 κατέσχεν F cum genet. ut 4, 7, 6. b, 2, 4; ἐκράτησεν D: 
cf. Schweighaeuser ad Appian p. 120 sq.|| 19 7490» M. 
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αὐτὸν ἠξίωσαν sig τὸ προπύλαιον, ἵνα πάντες ἐξακού- 
σειαν. ἐπεὶ δὲ ὃ μὲν ἡσυχῆ διελέγετο, οἵ δ᾽ ἐντεί- 

ναντὲς τὰς ἀκοὰς προσεῖχον, o ἐπίκουροι προελϑόντες 

ἀράμενοι τὰ ὅπλα κατήνεγκαν εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Δγραύ- 
λου. ᾿4ϑηναῖοι δὲ γυμνοὶ καταλειφϑέντες τότε ἤσϑοντο 

τῆς Πεισιστράτου βραχυφωνίας, ὅτι ἄρα ἦν τέχνασμα 
κατὰ τῶν ὅπλων. 

Πεισίστρατος Μεγακλεῖ διεπολιτεύετο, καὶ ἦν ὃ 

Μεγακλῆς ὑπὲρ τῶν πλουσίων τεταγμένος, ὁ δὲ Πει- 

σίστρατος ὑπὲρ τῶν πενήτων. καὶ δή ποτε ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ πολλὰ τῷ Μεγακλεῖ λοιδορησάμενος καὶ ἀπειλή- 

σας ἀπηλλάγη κατατρώσας δὲ ἑἕξαυτὸν οὐ καιρίοις 

τραύμασι τῆς ὑστεραίας προῆλϑεν εἰς τὴν ἀγορὰν 

δεικνύων τοῖς ᾿Αϑηναίοις ταῦτα. ὁ δὲ δῆμος ὑπερ- 
ηγανάκτησεν, ὡς ὁ κηδόμενος αὐτῶν Óv αὐτοὺς ταῦτα 
εἴη παϑὼν, καὶ ἐς φυλακὴν τοῦ σώματος ἔδωκαν αὐτῷ 
τριακοσίους φύλακας, οἷς κορυνηφόροις χρησάμενος 
αὐτός τε τύραννος ᾿4ϑηναίων ἐγένετο καὶ τοῖς παισὶ 

τὴν τυραννίδα κατέλιπεν. 

22. APIZTOLEITSN. 

᾿Δριστογείτων ὑπὸ τῶν δορυφόρων στρεβλούμενος 
- , E] M , .« , 

περὶ τῶν συνειδότων, τῶν μὲν συνειδότων ὡμολόγησεν 

οὐδένα, πάντας δὲ τοὺς Ἱππίου φίλους κοινωνῆσαι 

τῆς ἐπιϑέσεως. ὁπότε δὲ τούτους Ἱππίας ἀπέκτεινε, 

Cap. 21. $ 8. Cf. Plut. vita Sol. 80. 
Cap. 22. Ex Ephoro coll. Diod. fr. 10, 16, 3 (Dindorf); 

cf. Iustin. 2, 9. — J. p. 431. 

1 ἐξακούσειαν Hertlein; exaudire V; ἐπακούσειαν ἘΠ; ἀκού- 
σειαν Μ || 8 προσελθόντες F. 
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24 Polyaen. I, 22—98, 2. 

τότε ὃ LdgiGTOys(vOv ὠνείδισεν αὐτῷ τὸ στρατήγημα 
τῶν φίλων. 

28. IOATKPATHZ, 

ost 8.21 Πολυχράτει τῷ Σαμίῳ καταϑέοντι τὴν ᾿Ελληνικὴν 
ϑάλατταν ἔδοξεν εἶναι στρατηγικὸν, εἰ κατάγον καὶ 5 

τὰ τῶν φίλων, ὡς ἀπαιτούμενος ἃ λαμβάνοι... φιλ- 
τέρους ἕξων" οὐδὲν δὲ λαβὼν οὐκ ἂν οὐδ᾽ ἀποδοῦναι 
δύνασϑαι. . 

532 9 Πολυκράτης, μελλόντων Σαμίων ϑυσίαν ποιεῖν 

terues ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἥρας πάνδημον, ἐν ἣ us0' ὅπλων 10 
ἐπόμπευον, πλεῖστα ὅσα τῇ προφάσει τῆς ἑορτῆς ὅπλα 

συλλέξας τοὺς μὲν ἀδελφοὺς Συλοσῶντα καὶ Παντά- 
γνῶστον συμπομπεύειν ἔταξε. μετὰ δὲ τὴν πομπὴν 
τῶν Σαμίων ϑύειν μελλόντων οἱ πλεῖστον τὰς παν- 
οπλίας ἀπέϑεντο παρὰ τοῖς βωμοῖς προσέχοντες 15 
σπονδαῖς καὶ εὐχαῖς. οἵ δ᾽ ἀμφὶ Συλοσῶντα καὶ 
Παντάγνωστον τὰ ὅπλα ἔχοντες, ἀνὴρ ἀνδρὶ παραστὰς, 
ἐφεξῆς ἅπαντας ἐκτίννυον. Πολυκράτης τοὺς ἐν τῇ 

πόλει μετέχοντας τῆς ἐπιϑέσεως ἁλίσας προκατελάβετο 

τῆς πόλεως τοὺς ἐπικαιροτάτους τόπους [τοὺς] ἀπὸ τοῦ 20 

Cap. 23. 1. Ex Ephoro coll. Diod. fr. 10, 15, 1 (Din- 
dorf); cf. Herod. 3, 39. — J. p. 431 sq. 

1 ὠνείδισεν] ἐδήλωσεν R | 2 τῶν φίλων F] κατὰ τῶν φίλων 
vulg.| 4 τῷ om. vulg. | 8 κατάγοι ΕἾ φέροι καὶ ἄγοι Cas. 
(ἔφερε δὲ καὶ ἦγε πάντας Herod.) | 6 ἀπαιτούμενος ἃ λαμβάνοι 
Rud. Schoell; ἀπαιτούμενα λαμβάνοι F; εἶ ἀπαιτούμενα λαμβά- 
voisy D | 7 ἕξων RK, quod probat Hertlein; ἔξω F; ἕξει vulg.; 
ἕξοι W | 8 δυνησόμενος R|| 16 σπονδαῖς post of δὲ habet F; 
transposuit W (similiter V et K) || συλώσοντα καὶ πάντα yvo- 
στὸν F | 20 τοὺς add. Hertlein. 



Polyaen. I, 23, 2—95. : 25 

ἱεροῦ μετὰ τῶν ὅπλων σπουδῇ ϑέοντας ἀδελφοὺς καὶ 

συμμάχους δεξάμενος. τειχίσας ἀκρόπολιν τὴν καλου- 

μένην ᾿Αστυπάλαιαν, μεταπεμψάμενος παρὰ “υγδάμιδος 
τοῦ Ναξίων τυράννου στρατιώτας καὶ δὴ Σαμίων τύ- 

5 ρᾶννος ἦν. 

24. ἹΣΤΙΑΙΟΣ. 

Ἱστιαῖος Μιλήσιος ἐν Πέρσαις διάγων παρὰ ΖΙα- 499 

ρεέῳ βασιλεῖ βουλόμενος ᾿Ιωνίαν ἀποστῆσαι γράμματα 
πέμπειν οὐ ϑαρρῶν διὰ τοὺς φύλακας τῶν ὁδῶν οἰχέ- 

10 τὴν πιστὸν ἀποξύρας τὰς τρίχας στίγματα ἐνέγραψατο 

τῇ κεφαλῇ “Ἱστιαῖος ᾿Δἀφισταγόρᾳ" ᾿Ιωνίαν ἀπόστησον᾽ 
καὶ τοῖς στίγμασιν ἐπέϑρεψε τὰς τρίχας. τοῦτον τὸν 

τρόπον λαϑὼν τοὺς φύλακας ὃ στιγματοφόρος καταβὰς 
ἐπὶ ϑάλατταν ἀποξυράμενος ἔδειξεν ᾿Δρισταγόρᾳ τὰ 

15 στίγματα" 0 δὲ ἀναγνοὺς ἀπέστησεν τὴν Ἰωνίαν. 

25. IIITTAKOZ. 

e. 11. Πιττακὸς xol Φρύνων ἐμονομάχουν Σιγείου πέρι" 5,9 δε 
ἔδοξεν ἀμφοῖν ἴσα ἔχειν ὅπλα. τὰ μὲν δὴ φανερὰ 5*eEuseh. 
ὅπλα ἴσα ἦν. Πιττακὸς δὲ ὑπὸ τῇ ἀσπίδι κρύψας 

20 ἀμφίβληστρον περιβάλλει τὸν Φρύνωνα καὶ ῥᾳδίως 

ἐπισπασάμενος κτιννύει καὶ Σίγειον τοῖς “εσβίοις τῷ 

Atvo ἐθήφευσεν. οἷον καὶ νῦν οἵ μονομαχοῦντες λίνον 

ἔχουσι, Πιττακὸς ἐδίδαξεν. 

Cap. 24. Cf. Herod. 5, 35; Aen. Poliorc. 81, 28; Gellius 
70. — Jp, 499. | 

Cap. 25. Cf. Diog. Laert. 74; Plut. de Herod. mal. 15; 
Festus s. v. retiarius. 

1 σπουδῇ) ἐπ᾿ οὔδη F | ϑέοντας τοὺς ἀδελφοὺς Καὶ | 8 καὶ 
μεταπεμψάμενος DK || 10 ἐνεγράψατο F] ἐνέγραψε vulg.|| 17 σιτέου 
F | 21 ἐπισπάμενος F || Πεσβίοις M; δεσβίοις F; δεσμίοις vulg. 



ca. 560 

ca. 480 

26 Polyaen. I, 26—27, 1. 
- 

26. BIAX. 

Κροῖδος “υδὸς ἐπιπλεῖν τοῖς νησιώταις παρε- 

σχευάξετο. Βίας ὃ Πριηνεὺς ἐξέπληξε τὸν “υδὸν εἰ- 
πὼν “οἱ νησιῶται πολλὴν ἵππον ἐπί 6s ὠνοῦνται. 
ὁ δὲ γελάσας ἔφη “ὦ Ζεῦ. νησιώτας ἐν ἠπείρῳ Ad- 

Bouw. ὃ δὲ Βίας τί δ᾽ ἄλλο [οἴει], ἔφη, ᾿χἀκείνους 
εὔχεσθαι Zi, ἢ ὅπως Κροῖσον ἠπειρώτην ἐν ϑαλάσσῃ 
λάβοιεν; ὃ λόγος Βίαντος ἔπεισεν Κροῖσον ἐπὶ τὰς 

νήσους πλεῦσαι μηκέτι. 

21. ΤΈΛΟΩΝ, 

Γέλων Δεινομένους Συρακούσιος ἐν τῷ πρὸς 
"ItnAxova τὸν Καρχηδόνιον πολέμῳ στρατηγὸς αὐτο- 
κράτωρ χειροτονηϑείς, λαμπρῶς ἀγωνισάμενος. κρα- 

τήσας, παρελϑὼν εἰς ἐκκλησίαν, εὐθύνας δοὺς τῆς 

αὐτοκράτορος ἀρχῆς. τῆς δαπάνης, τῶν “Χκαιρῶν, τῶν 

ὅπλων, τῶν ἵππων, τῶν τριήρων, ἐπὶ πᾶσιν ἐπαινεϑεὶς 

τέλος ἐξέδυ τὴν ἐσθῆτα καὶ στὰς ἐν μέσῳ γυμνός" 

“οὕτως ἐγὼ", ἔφη, 'γυμνὸς ὑμῖν ἕστηκα, ὑμεῖς δὲ 
ἔνοπλοι, ὥστε, εἴ τί μοι πέπρακται βίαιον, χρήσασϑε 

Cap. 26. Ex Ephoro.coll. Diod. fr. 9, 25 (Dindorf); cf. 
Herod. 1, 27. 

Cap. 27. Cf. Diod. 11, 26,5; Aelian. v. h. 6,11. — Holm, 
Gesch. Siciliens I, p. 418, not. ad p. 210. 

2 ἐπιπλεῖν τοῖς Maasvicius; ἐπὶ πλείστοις F; ἐπιπλεῖν D | 
6 [ois] inserui] 7 à: F; τῷ 4ü M; δὴ D; οἴει Koen. p. 49 
(credis iam V δεῖ R (νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσϑαι ἄλλο 
Herodot.; οὐκ οἴει ϑεοῖς εὔξασϑαι etc. Diodor.)| 8 Βίαντα F | 
19 Χαλκηδόνιον F ||18 πρατήσας ΕἼ καὶ κρατήσας vulg. | 
15 καιρῶν] λαφύρων E, | 16 τριήρων ΕἾ τριήρεων vulg. | 18 οὗτος 
K, quod probat Hertlein coll. Eurip. Suppl. 1045. 

10 

15 



Polyaen. I, 27, 1—3. 21 

κατ᾽ ἐμοῦ καὶ σιδήρῳ καὶ πυρὶ καὶ λίϑοις.᾽ ὁ δῆμος 
ο΄ ἐπεβόησεν ὡς ἄριστον στρατηγὸν ἐπαινῶν. ὁ δὲ ὑπο- 

λαβὼν ἔφη “καὶ εἰσαῦϑις οὖν τοιοῦτον στρατηγὸν 

χειροτονήσατε᾽. πάλιν ὃ δῆμος “ἀλλὰ τοιοῦτον ἄλλον 
5 οὐκ &yousv?. οὕτως δὴ παρακληϑεὶς δεύτερον στρατη- 
γῆσαι ἀντὶ στρατηγοῦ τύραννος ἐγένετο Συρακουσίων. 

Γέλων Σικελῶν τύραννος ᾿Ἰμίλκωνι βασιλεῖ Kog-2ca.480 

χηδονίων διαπλεύσαντι ἐπὶ Σικελίαν ἀντιστρατοπε- 

δεύων μάχῃ μὲν συμβαλεῖν ovx ἐθάρρει" Πεδίαρχον 

10 δὲ τὸν τοξοτῶν ἡγούμενον, ὅμοιον ἑαυτῷ τὴν ἰδέαν 
ἀμφιέσας τὴν ἑαυτοῦ τυραννικὴν ἐσθῆτα ἐκέλευσε 
προελϑεῖν τοῦ στρατοπέδου καὶ ϑύειν ἐπὶ τῶν βωμῶν, 

ἕπεσϑαι δὲ αὐτῷ τοξότας ἐν ἐσθῆτι λευκῇ κατέχοντας 

μυρίνας, τόξα ὑπὸ ταῖς μυρίναις κρύπτοντας᾽ ἡνίκ᾽ ἂν 
15 δὲ ἴδωσιν "Iuí(Axova καὶ αὐτὸν ὁμοίως προελθόντα 

καὶ ϑύοντα,: τοξεύειν ἐπ᾽ αὐτόν. οὕτω δὴ τούτων 

πραχϑέντων ᾿Ιμίλκων οὐδὲν ὑπιδόμενος προελϑὼν 
ἔϑυσεν᾽ ὥστε σπένδων ϑύων τε ἄφνω πολλῶν τοξευ- 

μάτων ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπελϑόντων ἐτελεύτησεν. 
90 Γέλων τὸ ΜΜεγαρικὸν βουλόμενος καταλῦσαι ἐποί- ὃ 488 

xovg μὲν ἐχάλει τοὺς ἐθέλοντας Ζωριῶν, Ζ]ιογνήτῳ 
δὲ, τῷ Μεγαρέων ἄρχοντι, χρήματα παρὰ δύναμιν 

ἐπέταξεν" ὃ δὲ τοῖς πολίταις. οἱ δὲ τοῖς τέλεσιν ἀπα- 

Cap. 27. 8 2. Cf Herod. 7, 167; Diod. 11, 21. - Holm, 
Gesch. Siciliens I, p. 207 et not. p. 415; Meltzer, Gesch. d. 
Karthager, p. 501; Busolt, Mus. Rhen. 40, p. 156 sqq. 

8 οὖν F] γοῦν vulg. || 7 σικελλῶν et Καλχηδονίων F | 11 ἀμ- 
φιέσας F; ἀμφιάσας M || 14 μυρρίναις K || 18 ὡς E, ita V, unde 
scripsi ὥστε; ὃς vulg., quod iam W notavit d ὅμα pro ἄφνω 
D; ἅμα, ἄφνω K | 20 τὸ Μεγαρικὸν κράτος R | 21 δωρεῶν F 
ex δωριξῶν corr. 



98 Polyaen. I, 27, 3—28 (2). 

, , ^ 9 , ^ , € , γορεύοντες ἐς τὴν ἀποικίαν τὴν ἐν Συρακούσαις ὑπεί- 
κουσαν ὑποβαλόντες αὑτοὺς τῇ Γέλωνος δυναστείᾳ. 

98. ΘΗΡΩ͂Ν. 

488—486 Θήρων Καρχηδονίοις παρετάσσετο. τῶν δὲ mo- 

λεμίων φευγόντων o( Σικελιῶται ἐμπέπτοντες ἐς τὸ 5 

στρατόπεδον ὡς διαρπασόμενοι τὰς σκηνὰς ὑπὸ τῶν 

Ἰβήρων παραβοηϑούντων ἀνῃροῦντο. Θήρων πολὺν 
τὸν ὄλεϑρον ἰδὼν ἔπεμψε τοὺς κυκλωσομένους παραγ- 
γείλας ὄπισϑεν τὰς σκηνὰς καταπρῆσαι" φλογὸς δὲ 
πολλῆς αἰρομένης οὐκ ἔχοντες οἵ πολέμιοι σκηνὰς ἐπὶ 10 
τὰς ναῦς ἔφευγον. οἱ δὲ Σικελιῶται διώκοντες παρὰ 
ταῖς ναυσὶ τοὺς πλείστους διέφϑειραν. 

OHP2N MIATIAAOT., 

(2) Σελινούντιοι Καρχηδονίοις παραταξάμενοι πολλῶν 

πεσόντων ἀτάφων κειμένων καὶ τῶν πολεμίων ἐπι- 15 

κειμένων ϑάψαι τοὺς νεχροὺς οὐ ϑαρροῦντες,. οὐ 
^ 2 $^ 3 Ld c , , 

μὴν οὐδὲ ἀτάφους περιορᾶν ὑπομένοντες ἐβουλεύοντο 
, 1 , , ey , 

Tí χρὴ πράττειν. Θήρων vzéoyevo, εἰ λάβοι τριακο- 

σίους οἰκέτας τοὺς τεμεῖν τὴν ὕλην δυνησομένους, 
αὐτὸς ἂν σὺν αὐτοῖς προσελθὼν καὶ τὰ σώματα καῦσαι 20 

καὶ πολυάνδριον αὐτῶν ἐγεῖραι" εἰ δὲ oí πολέμιοι 

Cap. 28. 8 1. Unger, Mus. Khen. 37, p. 183; Holm I, p. 415. 
Busolt, Mus. Rhen. 40, p. 156—160. 

Cap. 28. 8 2. De tempore cf. Vólkerling, de rebus Siculis 
etc. p. 8; Holm I, p. 153 et not. p. 400; Meltzer, p. 493. 

1 ὑπείκουσαν vulg.; ὑπήκουσαν F; ὑπείκουσιν Valckenarius 
ap. Wyttenb. ad Iulian. p. 203 ed. Lips.; comcesserunt V; ἀπῴ- 
κησαν Hertlein | 4 χαλκηδονέοις F (id. 14) | 1 ἐβηρέων F | 8 ὄπι- 
σϑεν παραγγείλας coni. K | 15 καὶ post πεσόντων add. vulg. || 
19 τὴν del. Καὶ | 20 ἄν del. Καὶ [[προσελϑὼν ΕἸ προελϑὼν vulg. 
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Polyaen. I, 28 (2)—29, 1. ! m. 

κρατήσειαν αὐτῶν, οὐδὲν μέγα κινδυνεύεσϑαι τῇ πόλει, 
ἐὰν ἕνα πολίτην ἀπολέσῃ καὶ τιμὴν ἀνδραπόδων τρια- 
κοσίων. ἐπήνεσαν οἱ Σελινούντιοι τὴν γνώμην καὶ 
αὐτῷ συνεχώρησαν, ovg βούλοιτο οἰκέτας αἱρεῖσϑαι. 

ὁ δὲ τοὺς εὐρώστους καὶ ἀκχμάξοντας ἐπιλεξάμενος 

ἐξήγαγε δρέπανα καὶ πελέκεις καὶ ἀξίνας ἔχοντας ὡς 

τεμοῦντας ὕλην εἰς πυρκαϊὰν νεκρῶν τοσούτων. ἐπεὶ 

δὲ ἐξῆλθον, πείσας αὐτοὺς Θήρων ἐπιϑέσϑαι τοῖς 
δεσπόταις βαϑείας ἑσπέρας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. 

oí δὲ τῶν τειχῶν φύλακες γνωρίσαντες εἰσεδέξαντο. 

Θήρων αὐτούς τε τοὺς φύλακας φονεύσας καὶ τῶν πο- 

λιτῶν τοὺς πλείστους. καϑεύδοντας ἀποκτείνας κατέλαβε 

τὴν πόλιν καὶ τύραννος ἐγένετο. Σελινουντίων. 

99. IEPON. 
Ἱέρων ποταμὸν κωλυόμενος διαβῆναι ὑπὸ τῶν 

πολεμίων ἐπιστήσας τοὺς ὁπλίτας ἐπὶ τῆς διαβάσεως 

ἐχέλευσε τοὺς ἱππεῖς προάγειν ἄνω τοῦ ποταμοῦ ὡς 
διαβησομένους ἐκεῖϑεν, τοὺς δὲ ψιλοὺς ἀνωτέρω τῶν 

ἱππέων. oí μὲν πολέμιοι ἀντιπαρῆγον ὡς τοὺς ἵπ- 
πέας καὶ τοὺς ψιλοὺς κωλύσοντες" ὁ δὲ "égov διή- 
γαγε τοὺς ὁπλίτας βιασάμενος ὀλίγους ὄντας τοὺς κατα- 

λελειμμένους τῶν ἐναντίων καὶ παραχρῆμα σημεῖον ἦρε 

τοῖς ψιλοῖς καὶ τοῖς ἱππεῦσιν. οἵ δὲ ὑποστρέψαντες 

διέβησαν τῶν προδιαβάντων ὁπλιτῶν τοὺς ὑποστρέ- 

ψαντας πολεμίους ἀνειργόντων. 

Cap. 29. 8 1. Cf. Hense, de Hierone I Syracusanorum ty- 
ranno eiusque aula. Monast. 1862, p. 24 et p. 26, not. 2. 

1 κινδυνεύσεσϑαι K: praesens infinitivi pro futuro 1, 18. 
1, 45, 1. 4,06, 17, 18; cf. quoque 1, 30, 4. 1, 43, 2 et ad 1, 9 | 
7 ὅλην F] τὴν ὕλην "MW Ι 18 et 20 ψιλοὺς ex φίλους corr. F | 
19 οἵ μὲν πολέμιοι Scripsi; οἵ πολέμιοι μὲν F ; of μὲν οὖν m. ,vulg.; oi 
γοῦν π. H || 20 κωλύσοντες Koen. p. 31 coll. δ, 10,1; κωλύοντες F. 



90 Polyaen. I, 29, 2---80, 2. 

9 Ἱέρων Ἰταλιώταις πολεμῶν, ὁπότε λάβοι τινὰς ο.43,.1 
αἰχμαλώτους τῶν εὐγενῶν ἢ πλουσίων, οὐκ εὐθὺς ἀπε- 
δέδου τοῖς λυτρουμένοις, ἀλλὰ πολλὰς ἡμέρας κατασχὼν 
κοινωνήσας αὐτοῖς ἑστίας καὶ τιμήσας προεδρίᾳ τηνι- 

καῦτα προσιέμενος τὰ λύτρα τοὺς ἄνδρας ἐξεπέμπετο. 5 

oí δὲ ἐπανελθόντες ὕποπτοι παρὰ τοῖς πολίταις ἦσαν 

ὡς φιλίας Ἱέρωνι κεκοινωνηκχότες. 

80, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. 

480 1 ᾿4ϑηναίοις o ϑεὸς ἔχρησεν 

ὦ ϑείη Σαλαμὶς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν. 10 

Θεμιστοκλῆς ᾿4ϑηναίων τὸ λόγιον δεδιότων “τά γε 

τῶν πολεμίων", ἔφη" “οὐ γὰρ ἂν ϑείην τὴν Σαλαμῖνα 

0 ϑεὸς ἀνηγόρευσεν., εἰ ἔμελλεν ἀπολλύειν τὰ τέκνα 
τῶν Ἑλλήνων. τοῦτο λεχϑὲν ϑάρσος ' 4ϑηναίοις ἔδωκε, 

καὶ ἡ νέκη τὴν ἐξήγησιν ἐπιστώσατο. 1ὅ 

480 9 Τοῦ ϑεοῦ χρήσαντος 

τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεὺς 

Cap. 29. $ 2. Holm I, p. 427, not. ad p. 242. 
Cap. 30. 8 1. Cf. Herod. 7, 142. 143; Plut. vita Themist. 

10. — Sehmidt, das Pericleische Zeitalter II, p. 354. 
'. Cap. 80. $ 2. Cf. Herod. 7, 141—143; Plut. vita Them. 

10; Corn. Nep. Them. 2, 7. 

2 εὐγενῶν HM ut coni. Cas.; συγγενῶν F vulg.: cf. Niebuhr 
hist. Rom. I, not. 821 || 3 πολλαῖς ἡμέραις H || 4 τιμήσας προ- 
εδρίᾳ Valckenarius in Stephani thes. 1. gr. VI, 1687 À; similiter 
R τιμήσας προεδρίαις; τιμῆς προεδρίας F ; τιμῆς καὶ προεδρίας H | 
11 τά γε R; κατά ys F | 12 ἐστὶν ante ἔφη inserunt Cas. K | 
13 ἀπολύειν F | 16 καὶ ἡ νέκη Pierson p. 488; wol ἡνέκα F; 
ἡνίκα δὲ vulg.||17 εὐρύωπα F. 
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e. 32,1 

Polyaen. I, 30, 2—4. 91 

ot μὲν ἄλλοι ᾿4ϑηναῖοι τειχίζειν τὴν ἀκρόπολιν ἠγό- 
ρευον, Θεμιστοκλῆς δὲ ἐς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν, ὡς 
ταύτας οὔσας τὸ ξύλινον τεῖχος τῶν ᾿4ϑηναίων. ἐπεί- 

σϑησαν, ἐνέβησαν, ἐναυμάχησαν, ἐνέκησαν. 

Θεμιστοκλῆς ἐναυλόχει περὶ Σαλαμῖνα" τοῖς "EA- 

λησιν ἐδόκει φεύγειν, Θεμιστοκλεῖ ναυμαχεῖν ἐν στενῇ 

ϑαλάσσῃ. ὡς δὲ μένειν οὐκ ἔπειϑεν, ἦν αὐτῷ Σίκιννος 
εὐνοῦχος παιδαγωγὸς τοῖν παίδοιν, νύκτωρ τὸν Σίκιν- 

νον τοῦτον ὡς βασιλέα πέμπει μηνύσοντα κατ᾽ εὔνοιαν 
δὴ ὅτι ἀποδιδράσκει τὸ ᾿Ελληνικόν: ἀλλὰ ναυμάχει. 
πείϑεται βασιλεὺς καὶ ναυμαχεῖ, καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 

τριήρων συνέτριψεν 1) στενὴ ϑάλασσα" οἵ δὲ Ἕλληνες 
ἄκοντες ἐνίκησαν τῇ σοφίᾳ τοῦ στρατηγοῦ. 

Οἱ Ἕλληνες νικήσαντες ἐν Σαλαμῖνι βουλεύον- 
15 ται πλεῖν ἐφ᾽ ᾿ Ελλήσποντον καὶ τὸ ξεῦγμα λύειν, ἵνα 

βασιλεὺς μὴ φύγῃ Θεμιστοκλῆς ἀντιβουλεύεται λέγων 

"βασιλεὺς ἀποληφϑεὶς ἀναμαχεῖται τάχα" πολλάκις δὲ 
ἀπόνοια δίδωσιν, ὅσα μὴ ἔδωκεν ἀνδρεία". πέμπει δὴ 

Cap. 80. 8 3. Cf. Herod. 8, 75; Plut, Them. 12; Diod. 
11, 17; Corn. Nep. Them. 4, 3; Iustin. 2, 12, 18; Front. strat. 
2, 2, 14. — Schmidt. 1. 1. p. 354. 

Cap. 30. 8 4, Cf. Herod. 8, 110; Plut. Them. 16; Diod. 
11, 19; Corn. Nep. Them. 5, 1; Front. strat. 2, 6, 8; Tustin. 2, 
18, 5. — Schmidt. 1. 1. p. 138. 

4 ἐνέβησαν Hertlein, lahnii annal. 1867, p. 606; ἐπέβησαν 
F]|6 Θεμιστοκλῇ F || 8 εὐνοῦχος ΕἼ εὔνους τῷ Θεμιστοκλεῖ Plut. 
Them. 12; οἰκέτης, παιδαγωγὸς, Servus vocatur 'apud Plut, Diodor., 
Corn. Nep. . Iustin,, Clem. Alex. Paed. 1, 7; itaque Polyaenum 
aut corrupto Plut. 'codice usum esse aut male respexisse verba 
Plut. cap. 16 τινὰ τῶν βασιλικῶν εὐνοῦχον censuit W (ne emen- 
dare coneris, cf. p. 32, 1 εὐνοῦχον ἄλλον); aliter de hac Polyaeni 
et Plutarchi. discrepantia iudicavit A. Schmidt, 1. 1. || vov παι- 
ow F] τῶν παίδων Seybold; cf. Herod. 8, τὸ 10 δῆϑεν D 
et W | 12 συνέτριψεν M. οὐ Maasvieius; συνέστρεψεν F | 17 ἀπο- 
λειφϑεὶς F. 

8 480 

4 480 



89 : Polyaen. I, 30, 4—6. 

πάλιν ὡς βασιλέα εὐνοῦχον ἄλλον ᾿Δρσάκην οὑτωσὶ 
προαγορεύοντα᾽ εἰ μὴ φύγοι διὰ τάχους, ἡ γέφυρα τοῦ 
“Ἑλλησπόντου διαλύεται. βασιλεὺς ἔδεισε καὶ φϑάσας 
τὸ Ἑλληνικὸν διέβη τὸ ξεῦγμα καὶ φυγὼν ᾧχετο᾽ Θεμι- 
στοχλῆς δὲ τοῖς Ἕλλησιν ἐφύλαξε τὴν νέκην ἀκίνδυνον. 5 

419 5 ᾿“ϑηναῖοι τὰ τείχη τοῦ ἄστεος ἤγειρον: A«- 
κῶωνὲς ἐφθόνουν᾽ ἠπάτησεν αὐτοὺς Θεμιστοκλῆς. ὃ 

δὲ τρόπος τῆς ἀπάτης ἦν᾽ ἀφίκετο πρεσβευτὴς καὶ 
ἦν πρὸς τοὺς Δάκωνας ἔξαρνος, ἦ μὴν οὐκ ἐγε- 
ρεῖσϑαι τὸ τεῖχος. “εἰ Ób ἀπιστεῖτε, τοὺς ἀρίστους 10 

ἐκπέμψατε κατασκόπους ἐμὲ κατασχόντες. οἵ μὲν 
ἔπεμψαν: Θεμιστοκλῆς δὲ χρύφα πέμψας ἐνετείλατο 

᾿4ϑηναίοις κατέχειν τοὺς κατασκόπους, ἔστ᾽ ἂν ἐγείρωσι 

τὸ τεῖχος" ἐπειδὰν δὲ ἐγείρωσι, μὴ πρότερον αὐτοὺς 

ἀποπέμπειν, εἰ μὴ πρόσϑεν αὐτὸν ἀπολάβοιεν. καὶ 15 
ταῦτα οὕτως ἐγένετο. ἠγέρϑη τὸ τεῖχος, καὶ ἐπαν- 
ῆλϑε Θεμιστοκλῆς. ἀπεδόϑησαν οἵ κατάσκοποι, ἐἔτει- 
χίσϑησαν ᾿4ϑῆναι Δακεδαιμονίων ἀκόντων. 

488 6 Θεμιστοκλῆς ἐν τῷ πρὸς Αἰγινήτας πολέμῳ μελ- 

Cap. 80. 8 5. Cf. Plut. Them. 19; Thucyd. 1, 90 sqq.; Corn. 
Nep. Them. 6.sq.; Diod. 11, 39 sq.; lustin. 2, 15; Front. strat. 
1,1,10. — A. Schmidt IL, p. 300sq.; A. Schaefer, Mus. Rhen. 
84, p. 616 sqq. 

Cap. 30. 8 6 eadem tradit, quae fragmentum papyri Aegypt., 
quod primum ed. Blass, Hermes 15, p. 373, ad Aristotelis 497- 
γαίων πολιτείαν iure retulit et partim e Polyaeni loco sup- 
LA: Th. Bergk, Mus. Rhen. 36, p. 87. Cf. H. Landwehr, 
ap. Berol. Nr. 163 Musei Àegyptiaci, Gothae 1888, p. 31, 8$ 4. 

1 ἀρσάκης F; Aovcxn» Plut. | 2 προαγορεύοντα ΕἼ προσαγ. 
vulgo; προαγορεύσοντα K || 6 ἤγειρον K; ἤγειραν F || 8 ἦν] οὗτος 
add. vulg., sed cf. 7, 12; Xenoph. anab. 6, 1, 8 || 9 ἐγεέρεσϑαι 
K | 11 ἐμὲ κατασχόντες Maasv.; μετασχόντες F. 
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Polyaen. I, 80, 6—8. 33 

Aóvrov ᾿4ϑηναίων τὴν ix τῶν ἀργυρείων πρόσοδον, 
ἑχατὸν τάλαντα, διανέμεσϑαι κωλύσας ἔπεισεν ἑκατὸν 
? , - , δ , - , ἀνδράσι τοῖς πλουσιωτάτοις ἑκάστῳ δοῦναι τάλαντον᾽ 
κἂν μὲν ἀρέσῃ τὸ πραχϑησόμενον, τῇ πόλει τὸ ἀνά- 
λῶμα λογισθῆναι, ἐὰν δὲ μὴ ἀρέσῃ, τοὺς λαβόντας 
ἀποδοῦναι. ταῦτα μὲν ἔδοξεν. οἱ δὲ ἑχατὸν ἄνδρες 
ἕκαστος μίαν τριήρη κατέστησαν σπουδῇ χρησάμενοι 

, , 3 E ' , , 
κάλλους καὶ τάχους. ᾿Δϑηναῖοι καινὸν στόλον ποιή- 

σαντες ἥσϑησαν, καὶ οὐ μόνον κατὰ Αἰγινητῶν ταῖς 

τριήρεσι ταύταις, ἀλλὰ καὶ κατὰ Περσῶν ἐχρήσαντο. 
e.8,1 Θεμιστοκλῆς Ἰώνων Ξέρξῃ συμμαχούντων ἐκέ- 

1ὅ 

20 

Aevos τοῖς Ἕλλησι καταγράφειν ἐπὶ τοὺς τοίχους 

“ἄνδρες Ἴωνες, οὐ δίκαια ποιεῖτε στρατεύοντες ἐπὶ τοὺς 

πατέρας΄. τούτων ἀναγιγνωσκομένων βασιλεὺς τοὺς 

Ἴωνας ὑπόπτους ἡγήσατο. 

Θεμιστοκλῆς φεύγων ᾿4ϑηναίους νεὼς ἐπιβὰς S 46τ--66 
ς 

ἀγνοούμενος ἐκομίξετο τὴν ἐπὶ Ἰωνίας. ἐπεὶ δὲ ἡ 

ναῦς ὑπὸ χειμῶνος ἐπὶ Νάξον κατεφέρετο πολιορκου- 

μένην ὑπ᾽ A)qvaíov, τῷ ναυκλήρῳ φοβηϑεὶς ἔφρασεν 
ὅστις εἴη. καὶ εἰ μὴ σώσειεν αὐτὸν, κατερεῖν ἠπεί- 
λησεν ᾿Αϑηναίοις, ὡς χρήμασι αὐτὸν πεισϑεὶς ἄγοι" 

ὅπως οὖν ἀμφότεροι σωϑεῖεν, μηδεὶς (οὖν) ἐκβαινέτω 

Cap. 80. 8 7. Cf. Herod. 8, 22; Plut. Them. 9; Iustin, 2, 12, 3. 
Cap. 30. 8 8. Ex Thucyd. 1, 137 coll. Plut. Them. 95, 

Corn. Nep. Them. 8, 6. — De fontibus cap. 30 cf. J. p. 433—430. 

1 ἀργυρίων F; corr. Hertlein || 7 κατέστησεν vulg.; κατε- 
σκεύασε Καὶ | 12 τοὺς τοίχους FH; τοῦ τείχους vulg.; τοὺς λίϑους 
m, ut est ap. Herod. et Plut.; saccis proscribi curat. lustin.; ἐπὶ 
τοῖς τοίχοις R et Heringa | 21 πεισϑεὶς αὐτὸν vulg. ex Thucyd. 
l n σωϑείημεν K; σωϑεῖμεν Hertlein [μηδεὶς οὖν ἘΠ; om. 
vulg. 

PornvAENvs, ed. Melber. 3 

"| 480 



OCT 

34 Polyaen. I, 30, 8—32, 2. 

τῆς νεώς. ὃ ναύκληρος φοβηϑεὶς οὔτε ἐκβῆναι Gvve- 
χώρησε καὶ ἀναχϑῆναι διὰ τάχους ἔσπευσεν. 

31. APIZTEIAHZ, 

480 ᾿Δριστείδης καὶ Θεμιστοκλῆς, ἐχϑρότατοι πάντων 

ὕντες διεπολιτεύοντο. τοῦ δὲ Πέρσου δὴ ἐπιόντος 5 

ἀλλήλων λαβόμενοι τῆς πόλεως ἔξω προελθόντες ἐς 
ταὐτὸν ἑκάτερος τὴν δεξιὰν χεῖρα καϑιέντες συνημμέ- 
vov τῶν δακτύλων ἐπεφώνουν" ἱτὴν ἔχϑραν ἐνταῦϑα 

κατατιϑέμεϑα, ἕως ἂν πρὸς τὸν Πέρσην διαπολεμή- 

σωμεν. ταῦτ᾽ εἰπόντες ἄραντες τὰς χεῖρας διαλελυ- 10 
μένων τῶν δακτύλων, ὡς δή τι κατατεϑεικότες, ἔπειτα 
συγχώσαντες τὸν βόϑρον ἐπανῆλθον καὶ διετέλεσαν 
παρὰ πάντα τὸν πόλεμον ὁμονοοῦντες. ἡ δὲ τῶν στρα- 

* τηγῶν ὁμόνοια μάλιστα δὴ τοὺς βαρβάρους ἐνίκησεν. 

82. ΛΕΩΝΙΔΑΣ. 15 

480 1 “εωνίδας ἐν Θερμοπύλαις παραταξάμενος τῇ στε- 9.18.3 

γνότητι τοῦ χωρίου ἀχρεῖον ἐποίησε τὸ πλῆϑος τῶν 

βαρβάρων. 
2 “Ἱεωνίδας μάχην συνάπτειν μέλλων ὁρῶν νεφέλας 
χειμερίους ἁλιξομένας πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἔφη. ὡς 20 
οὐ χρὴ ϑαυμάξειν ἀστραπῶν καὶ βροντῶν γιγνομένων" 
ἀνάγκη γὰρ αὐτὰ συμβαίνειν, ἄστρου κινουμένου. 

Cap. 31. Cf Plut. apophth. reg. et imp., Aristid. 8. 
Cap. 32. 8 1. Ex Ephoro coll. Diod. 11, 6, 4. 
Cap. 32. $8 2 et 8. Cf. J. p. 437. 

1 συνεχώρησε] οὐδενὶ suppl. R || 5 δὴ ἐπιόντος Koen. p. 185; 
διέποντος F | 7 ταὐτὸν] βόϑρον R || καϑέντες Καὶ || cvvnuuévov 
R; συνηγμένων F vulg. | 9 καταϑώμεϑα K | 10 ἄραντες K; 
αἴροντες F; αἴρονται Blume | 16 στενότητι HM V] σεμνότητι F || 
22 τὰ αὐτὰ M, unde W coni. ταῦτα. 



Polyaen. I, 32, 2—34, 1. 35 

πολλῶν ovv διοσημειῶν γιγνομένων oi uiv τοῦ 4so- 
νίδου προϊδόντες τὸ μέλλον ϑαρροῦντες ἠπείγοντο. οἵ 
πολέμιοι δὲ ἐκπλαγέντες ἄϑυμοι πρὸς τὸν κίνδυνον 

ἐγένοντο καὶ παρὰ τοῦτο ἡττήϑησαν. 
6. 13,4 “εωνέδας ἐμβαλὼν ἐς χώραν πολεμίων διαπέμψας 8 

6 νύχτωρ ἄλλους ἀλλαχῆ προσέταξαν, ὅταν αἴρῃ τὸ ση- 

μεῖον, δένδρα κόπτειν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐμπιπράναι. 

ταῦτα ὁρῶντες οἱ κατὰ τὴν πόλιν καὶ πάμπολυ τὸ 
πλῆϑος εἶναι νομίσαντες οὐκ ἐπεξῆλθον, ἀλλὰ τὴν 

10 λείαν ἄγειν αὐτοῖς προήκαντο. 

88. ΛΕΩΤΥΧΊΙΔΗΣ. 

e.14,1 “Μεωτυχίδης, περὶ Μυκάλην τῶν Ἑλλήνων ναυμα- 419 
χούντων καὶ τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων καταπεπληγότων, 

τῶν δὲ ᾿Ιώνων μηδιξόντων φόβῳ μᾶλλον ἢ γνώμῃ, 

μετέβαλεν ἁπάντων τὸ φρόνημα πλασάμενος ἀγγελίαν 
16 ἥκειν, ὡς τῶν ἐν Πλαταιαῖς Ἑλλήνων τοὺς Πέρσας, 

νενικηκότων. οἵ δὲ Ἴωνες ἀκούσαντες ἐθάρρησαν καὶ 

προσέϑεντο τοῖς Ἕλλησιν. ἡ τύχη τὸ “Ζεωτυχίδου 
στρατήγημα ἐποίησεν ἀληϑὲς νίκην παρασχοῦσα τοῖς 

Ἕλλησι τῆς ἐν Πλαταιαῖς μάχης. 

20 84. ΚΙΜΩΝ, 

e.57,1 Κίμων ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ νικᾷ τοὺς βασι- 1 45 

Cap. 33. Ex Ephoro coll. Diod. 11, 35; cf. Herod. 9, 100. 
A 34. 8 1. Ex Ephoro coll. Diod. 11, 61. — M. Duncker, 

Gesch. d. Altertums 8, p. 210, not. 4. 

1 διοσημειῶν Wi; διοσημιῶν K; διοσημεέων F || γινομένων 
F5 πολεμίαν K | ἀποπέμψας H | 6 ἄλλον ἀλλαχοῦ H | αἴρῃ 
τὸ FH] ἄρῃ τὸ K, quod praefert W; αἴρητο τὸ yulg. | 8 τὸ 
om. M | 10 προήκαντο vulg.; προσήκαντο F]|17 εἰ τύχη F. 

8 
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38 Polyaen. I, 34, 1—35, 1. 

λέως σατράπας καὶ πολλὰ σκάφη βαρβαρικὰ ἑλὼν ἐς 

ταῦτα τοὺς “Ἕλληνας ἐμβῆναι κελεύει καὶ στολὰς ἐν- 
δῦναι Μηδιχὰς καὶ πλεῖν ἐπὶ Κύπρου. Κύπριοι τῇ 
ὄψει τοῦ βαρβαρικοῦ σχήματος ἐξαπατώμενοι τὸν στόλον 

ὡς φίλιον ὑποδέχονται" oí δὲ ἀποβάντες καὶ σφόδρα 

γε ἀντὶ βαρβάρων Ἕλληνες ἐφάνησαν καὶ Κυπρίους 
ἐνίκησαν μείξω τὴν ἔκπληξιν τῆς δυνάμεως ἔχοντες. 

Κίμων ἀπὸ Σηστοῦ καὶ Βυζαντίου αἰχμάλωτα 

πολλὰ βαρβαρικὰ εἷλε καὶ τῶν συμμάχων δεηϑέντων. 

διανομεὺς ἐγένετο. μοῖραν μίαν ἔταξε γυμνὰ τὰ σώ- 

ματα, μοῖραν ἑτέραν ἀναξυρίδας, κάνδυς., στρεπτὰ καὶ 
er , ^ , ^ - ' , , 

06« τοιάδε. οἵ σύμμαχοι αἱροῦνται τὸν κόσμον" A91- 

ναῖοι γυμνὰ τὰ σώματα. γέλων ὀφλισχκάνει Κίμων 

ὡς τὴν usíto μοῖραν προέμενος τοῖς συμμάχοις. οὐκ 
ἐς μακρὰν τῶν αἰχμαλώτων οἵ συγγενεῖς ἀπὸ “υδίας 

καὶ Φρυγίας καταβάντες μεγάλα λύτρα ὑπὲρ τῶν 

«οἰκείων κατέβαλον. τότε ἡ σοφία Κίμωνος ἐθαυμά- 

fevo: ᾿Αϑηναῖοι δὲ πολλῷ πλείω χρήματα λαβόντες 

μάλα δὴ τῶν συμμάχων κατεκερτόμησαν. 

85. ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ. 

᾿4ϑηναῖοι καὶ Θηβαῖοι παρετάσσοντο. Μυρωνίδης 

(ap. 84. 8 2. Cf. Plut. vita Cimon. 9. 
Cap. 35. 8 1. Cf. Front. strat. 2, 4, 11. 

2 ἐνδοῦναι EF, | 5 φίάιον F] gitov M; προσεδέξαντο τοὺς 
᾿ἀϑηναίους ὡς φίλους Diod., sed idem Κίμων ὡς φίλιος προσδε- 
χϑεὶς; cf. tamen ad 5, 40 Ϊ 6 καὶ om. F vulg. | 9 εἶχε ut vi- 
detur M; πολλοὺς τῶν βαρβάρων αἰχμαλώτους "λαβόντες Plut. | 
11 κάνδυς, στρεπτὰ V vestes, torques; κανδύστρεπτα F; καὶ 
δύίστρεπτα M. 

[21 

10 

20 



Polyaen. I, 35, 1— 36, 2. 931 

᾿4ϑηναίοις παρήγγειλεν, ὅταν ὑποσημήνῃ, ϑεῖν ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ἀρξαμένους ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου. ὁ μὲν 

ἐσήμηνεν" οἱ δ᾽ ἔϑεον. ὡς δὲ βραχὺ προῆλϑον, Mv- 
ρωνίδης ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας δραμὼν μέγα ἐβόα 'νικῶ- 

5 μὲν κατὰ τὸ εὐώνυμον". ᾿4ϑηναῖοι μὲν τῷ λόγῳ τῆς 
νίχης ἐπιρρωσϑέντες προϑυμότερον ἐμβάλλουσι" Θηβαῖοι 

δὲ τῷ ἀγγέλματι τῆς ἥττης καταπλαγέντες ἔκλιναν εἰς 

φυγήν. 
6. 14,3 Μυρωνίδης "A9qvatovg ἦγεν ἐπὶ Θήβας, καὶ προ- 2 ὅτ 

10 ελϑὼν εἰς τὸ πεδίον ἐκέλευσεν αὐτοὺς ϑεῖναι τὰ ὅπλα 

καὶ περισκοπεῖν ἐν κύχλῳ. τῶν δὲ περισκοπούντων 

ὁρᾶτε", ἔφη. ἱτὸ πεδίον ὅσον. ἐν πεδίῳ τόσῳ πολε- 

μίων ἵππους ἐχόντων, ἣν μὲν φεύγωμεν, ἀνάγκη διω- 
xóvvov ἱππέων ἁλῶναι" ἣν δὲ μένωμεν, πολλαὶ τοῦ 

16 γιχᾷν ἐλπίδες. οὕτως ἄρα πείϑονται μένειν" καὶ προ- 

ἤλϑε Μυρωνίδης κρατῶν ἄχρι Φωκίδος καὶ “οκρῶν. 

36. ΠΕΡΙΚΛΗΣ. 

6. 34,1 “ακεδαιμόνιοι τὴν ᾿Αττικὴν ἐδήουν. Περικλῆς 1 481 

ἐξέπεμψε τριήρεις ᾿4ϑηναίων, ot δῃώσουσι τὰ παράλια. 

20 τῆς Δακωνικῆς, ὅπως αὐτοῖς πλείω πάσχειν ἢ δρᾶν 

συμβαίνῃ. 
Περικλῆς πλουτῶν χώραν πολλὴν ἐκέκτητο. ᾿4ρ- 2 48: 

Cap. 35. 8 2. Cf. Front. strat. 4, 7, 21. — J. p. 488 sq. 
Cap. 36. $8 1. Οὗ Thucyd. 1, 143; Plut. Per. 34; Iust. 3, 7, 5; 

.Diod. 12, 42, 7; Front. strat. 1, 3, 9. — A. Schmidt, das Peri- 
cleische Zeitalter II, p. 265 et 349. 

Cap. 36. 8 2. Cf, Thucyd. 2, 13; Plut. Per. 33; Iust. 3, 7, 8. 
— Sehmidt, ibid. p. 349. 

1 ϑεῖν DV evxcurrerent; ϑῆναι EF; ϑεῖναι M | 10 τὸ F] 
τὴ HW | 18 2» ΕἸ ἂν Η; εἰ vulg. | 14 τῶν ἱππέων Ἡ | 19 οἱ FH; 
o? vulg. | 20 παρασχεῖν 'FH; corr. vulg. | 21 συμβαίνῃ F] συμβῇ 
H; συμβαίη E. 
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χίδαμος, φίλος ὧν αὐτῷ πάλαι καὶ πρόξενος, δῃηώσων 

ἐνέβαλλε τὴν ᾿Δ4ττικήν. Περικλῆς προϊδόμενος, ὡς ἄρα 
τιμῶν ᾿Αρχίδαμος τὴν προξενίαν τῶν αὑτοῦ χωρίων 

ἀποσχήσοιτο, ἵνα μὴ γένοιτο ᾿Αϑηναίοις ὕποπτος. 

φϑάσας τὴν δήωσιν ἐς ἐκκλησίαν παρελϑὼν ἐχαρίσατο 5 
τῇ πόλει τὴν γῆν, ὅσην ἐκέκτητο. 

81. ΚΛΈΩΝ. 

860 Κλέων ᾿Δβυδηνοῖς Σηστὸν παρέδωκεν οὐ φανερᾷ 6.94, 

μάχῃ, ἀλλ᾽ ἀφανεῖ τέχνῃ. Θεόδωρος φρουρῶν Σηστὸν, 
ἑταῖρος Κλέωνος, μοιχεύων γύναιον ἐν προαστείῳ, τῆς 10 

ὑδρορρόης διὰ τοῦ τείχους στενῆς φερομένης, ἕνα λέϑον 
ἐξαιρῶν, διὰ νυχτὸς ἐξιὼν καὶ εἰσιὼν τὸν λέϑον ἐναρ- 
μόττων καὶ τοῦτο λανθάνων τῷ Κλέωνι τὸ πραττό- 
μενον ὡμολόγησεν ὡς παίγνιον. ὃ δὲ τοῖς ᾿“βυδηνοῖς 

τὸ ἀπόρρητον ἐξαγορεύσας ἀσέληνον νύχτα παρατη- 15 
ρήσας κατὰ τὴν ὑδρορρόην, τοῦ Θεοδώρου τὸν λέϑον 
ἐξῃρηκότος καὶ περὶ τὴν μοιχείαν ἀσχολουμένου, τοὺς 
στρατιώτας ὑπεισήγαγεν, oU τοὺς φύλακας ἀνελόντες 

τὰς πύλας ἔνδοϑεν ἀνοίξαντες πᾶσαν δεξάμενοι τὴν 

δύναμιν τῆς Σηστοῦ ῥαδίως ἐκράτησαν. 20 

38. ΒΡΑΣΙΔΑΣ, 

434 1 Βρασίδας "AugízoAw προδοϑεῖσαν εἷλε καὶ τοῖς 
προδόταις κελεύει κλεῖσαι τὰς πύλας καὶ λαβὼν τὰς 

βαλανάγρας ἔρριψεν ὑπὲρ τὸ τεῖχος, ὅπως ἂν ἀμύ- 

Cap. 37 falso retuleram ad Cleonem Brasidae adversarium, 
J. p. 439: agitur de re ἃ Demosthene commemorata or. 23, 
158; cf. Schaefer, Demosth. I, 136 et not. 4. 

1 δῃώσων "d nw ΕἸ ἐνέβαλε δῃῶσαι vulg.; ἐνέβαλε δηώ- 
cov K| 3 αὑτοῦ Hertlein; αὐτοῦ F | 9 Θεότιμος et 16 Θεοτίμου 
A. Schüfer mus. Rhen. 19 p. 610 ex Hyperide p. Euxen. in. || 
12 ἐξαίρων F | 13 τοῦτο vulg.; τοῦτον EF; τοῦτο aut delendum 
aut τοῦτο [ποιῶν] scribendum censet R. 
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vowvto τοὺς πολεμίους, εἰ καὶ κλίμακας προσϑέντες 

βιάξοιντο. 

xiii. Βρασίδας περὶ ᾿ἀμφίπολιν ἐπολιορκεῖτο ἐπὶ λόφου 

καρτεροῦ προσβαλλόντων ἐν κύκλῳ τῶν πολεμίων. οἵ 

5 μὲν δὴ δεδιότες, μὴ νύκτωρ ἀποδραίη, λέϑοις περι- 

ἐτείχιζον τὸν λόφον καὶ τεῖχος ὑψηλὸν ἤγειρον. οἱ δὲ 

“άκωνες ἠγανάκτουν, ὅτι μὴ προῆγεν αὐτοὺς εἰς μάχην, 
ἀλλὰ περιτειχισϑέντες αἴσχιστα λιμῷ ἁλώσοιντο" Βρα- 
σίδας αὐτὸς ἔφη τὸν καιρὸν τῆς μάχης εἰδέναι. ἐπεὶ 

10 δὲ τὸ πλεῖστον τοῦ λόφου περιετετείχιστο, λοιπὸν δὲ 

ἦν ἀτείχιστον ὅσον πλέϑρον αὔταρκες, τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
πρὸς μάχην παρήγγειλε τοῦτον εἶναι τὸν καιρὸν ὃρ- 
μῶσιν ἐπὶ τὴν ἔξοδον. καὶ δὴ δρμήσαντες πολλοὺς 

τῶν πολεμίων διαφϑείραντες ἐσώϑησαν" ἡ γὰρ στενο- 
15 χωρία ἐλάττονας ὄντας οὐκ ἔβλαψεν" ὃ δὲ περιτειχισμὸς 

ὠφέλησε κωλύσας μηδένα κατὰ νώτου πολέμιον αὐτῶν 

γενέσϑαι, ὥστε τῷ τείχει τῶν ἐναντίων τὸ μὲν ἐκείνων 

πλῆϑος ἀχρεῖον, ἡ δὲ ἔξοδος ἀσφαλεστέρα τοῖς “άκω- 
' σὺν ἐγένετο. 

e.4,2 Βρασίδας ἐπ’ AugínoAw ἐλθὼν λάϑρα xal Gvv- 
21 ἰδὼν ταραχὴν τῶν ἔνδον οὐχ ἡγούμενος ἀσφαλῆ τὴν 

ἐξ ἀπονοίας μάχην ἐκήρυξεν ᾿4ϑηναίοις μὲν ἄδειαν 

ὑποσπόνδοις ἀπιοῦσι καὶ τὰ σφῶν αὐτῶν ἔχουσιν, 

᾿Δμφιπολίταις δὲ αὐτόνομον τὴν πατρίδα, εἰ σύμμαχοι 
25 -«Πακεδαιμονίων γένοιντο. τῷ κηρύγματι πεισϑέντες 

᾿4ϑηναῖοι μὲν ἀπαλλάσσονται, ᾿Φμφιπολῖται δὲ Aaxs- 

Cap. 88. ὃ 2. Cf. Front. strat. 1, 5, 23. --- 7. p. 489 sq. 
Cap. 38. ὃ 8. Cf. Thucyd. 4, 105 sq.; Diod. 12, 68. — 

J. p. 440 sq. 

6 ἤγειραν vulg. K | 16 πολέμιον vulg.; πόλεμον F; τῶν πολε- 
μίῶων K; ὡς κατὰ νώτου μὴ δυναμένων τῶν πολεμίων ἐπιτίϑεσθαι Η. 

9 424 

9 424 
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δαιμονίοις προσέϑεντο᾽ Βρασίδας δὲ "uginoAw καϑ' 

ὁμολογίαν προσεχτήσατο. 
428 4 Βρασίδας νυκτὸς ἐπιπλέων Σκιώνῃ τριήρη φιλίαν 

προπλεῖν ἔταξεν" αὐτὸς δὲ ἐν ὑπηρετικῷ κατόπιν εἵπετο. 
ὅπως, εἰ μέν τι μεῖξον τοῦ ὑπηρετικοῦ πολέμιον ἐπι- 5 
φανείη σκάφος, ἡ τριήρης ἀμύνοι, εἰ δὲ ἀντίπαλος 

ἄλλη τριήρης, ἐν ὅσῳ πρὸς ἐκείνην διαγωνέξεται, αὐτὸς 
ἐν τῷ ὑπηρετικῷ διασωθῆναι φϑάσειεν. 

δ Βρασίδας ἐν τόπῳ στενῷ προσκειμένων κατὰ τὴν 5.45,1 

οὐραγίαν τῶν πολεμίων ἐκέλευσεν ἀπὸ λόφου κόπτον- 10 

τας ἐν μέρει ξύλα κομίξειν" τὴν δὲ ὕλην πῦρ ἐμβαλὼν 

ἐνέπρησεν, ὥστε πολλῆς φλογὸς αἰρομένης oí πολέμιον 

κατὰ τὴν οὐραγίαν προσπίπτειν ἐκωλύοντο, αὐτὸς δὲ 
ἀσφαλῶς τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσατο. 

39. NIKIAX;.. τ οὐ ἐς 15 

425 ] Νικίας, ἐπιπλεύσας τῇ Κορινϑία νύκτωρ, ἔνϑα ὃ 54.18 

᾿ς Σολύγης λόφος, ἀποβιβάσας ᾿4ϑηναίων ὁπλίτας χιλίους 

καὶ ἄλλους ἀλλαχῆ λοχῆσαι τάξας ἀπέπλευσεν᾽ ἐπεὶ δὲ 

ὑπηύγαζξεν ἕως. πάλιν αὖ φανερῶς ἐπέπλευσεν. οἵ μὲν 
Κορίνϑιοι σπουδῇ ἐκβοηϑοῦντες ἔϑεον, κωλύσοντες 20 
ἐκβαίνειν" οἵ δὲ ἐν ταῖς ἐνέδραις ἐξανιστάμενοι τοὺς 

πλείστους αὐτῶν Vitia nid 

Cap. 38. 8 4. Ex Dp 4, 120. 
Cap. 38. $ 5. Cf. J. p. 441. 
Cap. 39. 8 1. C£ Thucyd: 4, 42---44, 

6 ἐπιφανείη Aug. Baumeister et Hertlein; ἐπιφανῆ EF | 
7 ἄλλη vulg.] ἀλλ᾽ ἡ ΒΠ17 καὶ χιλίους ἄλλους F; corr. vulg. | 
19 ὑπηύγαξεν ἕως iin p. 32 coll. 7, 8, 2. 8,8, 2; ἐπηύγαξεν 
ὡς F | 21 ἐξανιστάμενοι Hertlein, Iahnii annal. 1861, p. 249; 
ἐπανιστάμενοι F 
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e.31,2 Νικίας στρατοπεδευόντων ᾿4ϑηναίων περὶ τὸ 

Ὀλυμπιεῖον ἐς τὸ πρὸ τοῦ στρατοπέδου χωρίον ὁμαλὲς 
ὃν ἐκέλευσε νύχτωρ τριβόλους κατασπεῖραι. ἐπεὶ δὲ 
τῆς ὑστεραίας Ἔκφαντος ὁ Συρακουσίων ἵππαρχος 

ὅ προήγαγε τοὺς ἱππεῖς, ἦν αὐτῶν αἰσχρὰ φυγὴ τῶν 
τριβόλων ἐμπηγνυμένων ἐν τοῖς ποσὶ τῶν ἵππων᾽ 

πολλοὶ δ᾽ αὐτῶν οὐδὲ προβαίνειν οἷοί τε ἦσαν, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ τῶν πελταστῶν στερεὰ ὑποδήματα ἐχόντων διε- 
φϑείροντο. 

6.38.1 Νικίας ἐν τῷ κύκλῳ τοῦ τείχους ἀπελείφϑη μετ᾽ 

11 ὀλίγων στρατιωτῶν τῆς ἄλλης δυνάμεως περὶ Θάψον 

οὔσης. τῶν δὲ Συρακουσίων τὸ προπύργιον τοῦ κύ- 

κλου λαβόντων, ἐν ᾧ ξύλα πολλὰ ἦν, οὐχ ἱκανὸς ὧν 

ἀμύνασϑαι τὰ ξύλα ἐνέπρησεν. ἡ δὲ φλὸξ ἐπὶ μέγα 
16 αἰρομένη τοὺς πολεμίους ἀπεκρούετο. ἐν τῷ τέως ἡ 

ἀπὸ Θάψου δύναμις ἐπελϑοῦσα προσεβοήϑησεν. 

e.39,1 Νικίας ὑπὸ Γυλίππου διωκόμενος ἤδη καταλαμ- 
βανόμενος ἔπεμψε κήρυκα πρὸς αὐτὸν, φάσκων πάντα 

ποιήσειν τὰ προσταττόμενα, καὶ ὡς ἤδη τινὰ χρὴ 

20 πέμπειν τὸν δώσοντα ὅρκους καὶ ληψόμενον. Γύλιπ- 
πος τῷ κήρυκι πιστεύσας κατεστρατοπέδευσε καὶ τοῦ 

διώκειν ἀποσχόμενος τῷ κήρυκι τῷ ἀπὸ Νικίου συν- 
ἕπεμψε τὸν συνθησόμενον. ἐν δὲ τῷ τέως Νικίας 

Cap. 89. $ 2. Οὗ Holm II, p. 26 et not.; J. p. 492 sq. 
Cap. 39. 8 3. Cf. Plut. vita Nic. 18 et Thucyd. 6, 102, 2. 
Cap. 39. $8 4. Cf. Thucyd. 7, 88. — J. p. 498. 

2 Ὀλυμπιεῖον H; ὀλύμπιον F | 8 ὃν Cas.; ὃ F | 7 ὅσοι τε 
Ἐς; eorr. vulg. | 11 ἐπὶ Θάψον H | 12 τὰ προπύργια H || 15 ἡ 
H vulg. Hertlein; om. F || 16 ἐλϑοῦσα H. 

9 45 

8 44 

4 418 
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τῶν ὀχυρωτέρων λαβόμενος πάλιν ἐπολέμει τὴν ἀπο- 
χώρησιν τῇ διὰ τοῦ κήρυκος ἀπάτῃ στρατηγήσας. 

40. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. 

1 ᾿Δλκιβιάδης δοκιμασίαν φίλων τοιάνδε ποιεῖται. .5,1 
εἴδωλον ἀνδρὸς ἐν οἰκίσκῳ σχοτεινῷ καϑεῖρξε καὶ τῶν 5 
φίλων ἕκαστον εἰσάγων ἐδείχνυεν ὡς ἄνδρα δὴ πεφο- 

νευμένον καὶ παρεχάλει συμπράττειν, ὅπως ἂν τὸ 

δεινὸν λάϑοι. οἵ μὲν δὴ ἄλλοι κοινωνῆσαι τοῦ μιά- 

ὅματος ἔφυγον" Καλλίας δὲ ὁ Ἱππονίκου προσήκατο τὸ 
εἴδωλον, ὃ ἔδειξεν ἐπὶ δοκιμασίᾳ φίλων πεποιημένον. 10 

πιστὸν φίλον ἡγεῖται Καλλίαν, καὶ τὰ πάντα ἦν ᾿άλκι- 

βιάδῃ Καλλίας. 

9 ᾿Δλκιβιάδης προσπλεύσας πολεμίᾳ πόλει τοὺς στρα- e.96,1 

τιώτας ἀποβιβάσας νύκτωρ καὶ ἡμέραν ἀναμείνας, τῶν 
πολεμίων οὐκ ἐξιόντων, ἐνέδραν ἐγκαταστήσας τὰς 15 

σκηνὰς ἐμπρήσας ἀνήχϑη. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως ἀνηγ- 
μένον ἰδόντες, ϑαρρήσαντες, ἐξελϑόντες ἐσκεδάννυντο 

ἀνὰ τὴν χώραν. οἵ λοχῶντες ἐξαναστάντες εἷλον οὐκ 
ὀλίγα σώματα καὶ λείαν üq9ovov: ᾿Δ4λκιβιάδης πάλιν 

Cap. 40. Cf. G. Hertzberg, Alcibiades als Staatsmann und 
Feldherr, Halle 1853. — J. p. 441 5α. et p. 492. 

Cap. 40. 8 2. Cf. Front. 3, 11, 3. 

1 τῶν F] τόπων K (loco firmiore V), quod commendatur 
locis 3, 9, 11. 3, 9, 43. 3, 11, 8. 4, 3, 12. 5, 44, 2. 8, 50; sed 
similiter variant τόποι στενοί et τὰ στενά 1, 88, 5. 3, 9, 2. 3, 
9, 49. 83, 11, 4 et 2, 1, 24. 3, 9, 49. 4, 2, 8. Cf. quoque 5, 
44, 2. 7, A1 || ἀναχώρησιν H || 5 καϑῆρξεν F | 6 ἕκαστον τῶν 
φίλων ἰδίᾳ προσάγων H | 1 τὸ δοκοῦν λάϑοι δεινὸν H || 10 ὃ ΕἸ 
ᾧ Seybold K | 14 νύκτα H | 15 καταστήσας H | 11 ἐσκεδάσϑη- 
σαν H; ἀνεσκεδάννυντο vulg.: cf. 1, 48, 4 || 18 ἐξαναστάντες 
Hertlein; ἐπαναστάντες F. 
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προσπλεύσας καὶ ἀναλαβὼν αὐτὰ và ληφϑέντα καὶ 
τοὺς λαβόντας ἀπέπλευσεν. 

$553 ᾿Δλκιβιάδης Δακεδαιμονίων πολιορκούντων τὰς 8 

᾿ἀϑήνας βουλόμενος τοὺς φύλακας τοῦ ἄστεος καὶ τοῦ 
5 Πειραιῶς καὶ τῶν σκελῶν τῶν ἄχρι ϑαλάσσης ἀγρύ- 
πνους περὶ τὴν φυλακὴν κατασκευάσαν προηγόρευσεν, 

ὡς αὐτὸς ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως νύκτωρ τρὶς ἀνασχήσοι 

τὸν λαμπτῆρα᾽ ὃς δ᾽ ἂν μὴ ἀντανάσχῃ, ὡς φυλακὴν 
ἐκλιπὼν κολασϑήσεται. οὕτω δὴ πάντες ἀγρυπνοῦντες 

10 ἐφύλαττον ἀφορῶντες ἐς τὴν ἀκρόπολιν, ἵνα αἴροντος 
τοῦ στρατηγοῦ τὸ πῦρ ἀντᾶραι δύναιντο, σημαίνοντες 

ὡς ἐγρηγορότες φυλάττοιεν. 
᾿Αλκιβιάδης πλέων ἐπὶ Σικελίαν ἐλϑὼν ἐς Κέρ- 4 45 

κυραν πολλὴν οὖσαν τὴν δύναμιν τριχῇ διεῖλεν, ἵνα 
15 τῶν ἐπιτηδείων μᾶλλον εὐποροῖεν κατὰ μέρος ταῖς 

πόλεσι προσβάλλοντες. ἐπεὶ δὲ κατέσχεν ἐς Κατάνην 
οὐ δεχομένων αὐτὸν Καταναίων ἐπρεσβεύσατο βουλό- 
μενος μόνος παρελϑὼν εἰπεῖν αὐτοῖς τὰ συμφέροντα. 

τῶν δὲ ἐπιτρεψάντων καὶ ϑεόντων ἐς ἐχκλησίαν συν- 
20 ἕταξεν, ὅσαι τῶν τειχῶν ἦσαν πυλίδες ἐνῳκοδομημέναι 

᾽σαϑρῶς, ταύτας ἐξελόντας εἴσω παρελϑεῖν. ὁμοῦ δὴ 
συνέβαινεν ᾿Αλκιβιάδην μὲν ἄρχεσϑαι δημηγορεῖν, 

A9qvatovs δὲ Κατάνην ἔχειν. 

e. 29,2 ᾿Δλκιβιάδης [Κατάνην] κατασχὼν ἄνδρα Koxovatov Ὁ 45 

Cap. 40. 8 3. C£. Front. 8, 12, 1. 
Cap. 40. 8 4. Cf. Thucyd. 6, 42 et 51; Diod. 18, 4, 4; Front. 

8, 2, 6. 
Cap. 40. $ ὅ. Cf. Thucyd. 6, θ4 5ᾳ.; Diod. 13, 6, 2; Front. 

strat. 3, 6, 6. 

4 τοὺς ἰδίους καὶ φύλακας Η 15 5 σικελῶν F | 7 oc αὕτως F || 
8 ἀντανάσχῃ Cas.; ἀνάσχῃ F; ἀνάσχοι vulg. | 10 ἀφορῶντες 
Η; ἀγρυπνοῦντες F | 21 διελόντας Thucyd., Diod. 34 Κατάνην 
om. FH; inser. Cas. 
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πιστὸν αὐτῷ Συρακουσίοις γνώριμον καϑῆκεν ig Συ- 
ραχούσας ὡς πεμφϑέντα ὑπὸ τῶν ἐν Κατάνῃ φίλων 

ὄντων αὐτοῖς, ὧν τὰ ὀνόματα γιγνώσκοιεν. οὗτος 

ἤγγειλεν, ᾿Δϑηναίους καταλιπόντας τὸ στρατόπεδον 

ἀόπλους εἴσω Κατάνης αὐλίξεσϑαι, εἰ δὲ αὐτοὶ ἅμα 

ἕῳ καταλάβοιεν τῶν ᾿4ϑηναίων τὸ στρατόπεδον, δύ- 

νασϑαι τοὺς ἐν τῇ πόλει γυμνοὺς ἀποκλεισϑέντας 

ἁλῶναι ῥαδίως. ἐπίστευσαν οἱ στρατηγοὶ τῶν Συρα- 

κουσίων καὶ παρήγγειλαν ἐξιέναι πανδημεὶ τὴν ἐπὶ 

Κατάνης, καὶ προελθόντες ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς 

τῷ Συμαίϑῳ ποταμῷ. ᾿Δλκιβιάδης προσιόντας αὐτοὺς 

ὡς ἤσϑετο, τὰς τριήρεις πληρώσας σπουδῇ προσέπλευ- 

σεν τῇ πόλει τῶν Συρακουσίων κενῇ καὶ οὐδενὸς 
εἴργοντος. τὸ δὲ χατὰ πλευρὰν αὐτῶν προτείχισμα 
ἐξελὼν διήρπασεν. 

᾿Δλκιβιάδης ἀπὸ Σικελίας ἀναχϑεὶς ἐπὶ τὴν κρίσιν 
τὴν περὶ τῶν Ἑρμῶν καὶ τῶν μυστηρίων στρογγύλης 

νεὼς ἐπιβὰς ἐς Δακεδαίμονα κομίξεται καὶ πείϑει τὴν 

ταχίστην πέμψαι Συρακουσίοις βοήϑειαν καὶ Ζ᾿εκέλειαν 

᾿Αϑηναίοις ἐπιτειχίσαι, ὡς οὐκ ἂν ἔτι σχόντων οὔτε 
τὰς ἀπὸ τῆς χώρας προσόδους οὔτε τὰς ἀπὸ τῶν ἀρ 
γυρείων, ἀλλὰ μὴν καὶ οἵ νησιῶται πολιορκουμένους 

αὐτοὺς ἰδόντες αὐτομολήσουσι. τούτων γενομένων 

ἐψηφίσαντο ᾿4ϑηναῖοι κάϑοδον ᾿Αλκιβιάδῃ. 

8 οὕτως F | 4 καταλιπόντας vulg.; καταλιπὼν F | 5 εἶ] οἵ 
F | 9 ἐξήεσαν ἐπὶ Κατάνης H; πορευόμενοι ἐπὶ Κατάνης Thucyd. 
omisso τὴν, cf. tamen 1, 80, 8. 1, 47, 2 | 10 προελϑόντες Cas., 
quod probant Hertlein et W ; προσελϑόντες F | 11 συμμέϑρω F || 
12 προσέπλευσεν ἐν ex dittogr. F; προσέπλευσε uiv coni. Maas- 
vicius | 14 πλευρὰν] πλημμύριον E | 20 ᾿ϑηναίοις Cas.; αὐτοῖς 
F|?21 ἀργυρίων F; corr. Hertlein. 
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Polyaen. I, 40, 7—9. 45 

6.333 ᾿Αλκιβιάδης παρετάττετο Συρακουσίοις. ἦν μεταξὺ 

τῶν στρατοπέδων πτέρις ξηρὰ, δαψιλής. ἀνέμου προσ- 

πεσόντος παμμεγέϑους, ὃς ἦν κατὰ νώτου τοῖς ᾽4ϑη- 
ναΐίοις, τοῖς δὲ πολεμίοις κατὰ προσώπου, [ἀνῆψε τὴν 

5 πτέριν᾽ τοῦ δὲ καπνοῦ ἐμπεσόντος) ταῖς ὄψεσι τῶν 

Συρακουσίων τροπὴν αὐτῶν ἰσχυρὰν εἰργάσατο. 

᾿Αλκιβιάδης Τιρίβαξον ἔφευγεν. ὁδὸς ἦν μία. 

Τιρίβαξος μένοντι μὲν οὐκ ἐμάχετο, φεύγοντι δὲ ἐπέ- 

xsuro. ᾿Δλκιβιάδης νύκτα ἀναμείνας, ξύλα πολλὰ κόψας, 

10 ταῦτα νήσας. πῦρ ἐμβαλὼν, ἀπιὼν ὥχετο. οἵ βάρβαροι 

τὴν αὐγὴν τοῦ πυρὸς ὁρῶντες ᾧοντο μένειν τοὺς 

Ἕλληνας" ἐπεὶ δὲ ἔγνωσαν, διώκειν ὁρμήσαντες τὴν 

ὁδὸν πεφραγμένην ὑπὸ τοῦ πυρὸς διελθεῖν οὐ δυνη- 
ϑέντες τῆς διώξεως ἐπαύσαντο. 

e.19,1 ᾿Δλκιβιάδης περὶ Κύξικον Θηραμένην καὶ Θρα- 

16 σύβουλον ἔπεμψε μετὰ τῶν πλειόνων νεῶν, ὅπως τοὺς 
ἐς τὴν πόλιν ἀποχωρήσοντας πολεμίους ἀνείργοιεν" 

αὐτὸς δὲ μετὰ ὀλίγων τριήρων ἐπὶ τὴν ναυμαχίαν ἀνή- 
γετο. Μίνδαρος καταφρονήσας μετὰ πλειόνων ἀνήχϑη. 

Cap. 40. 8 9. Cf. Diodor. 18, 50; Front. strat. 2, 5, 44. 

1 παρετάττετο Σίυρ. vulg. ex V aciem insiruebat; πολεμῶν 
Zvg. ἐπειδὴ H; lacunam ante ἦν statuit W || 4 κατὰ προσώπου 
K. L. Roth et W; κατὰ πρόσωπον F, ut 1, 156. 4, 3, 29. 7, 
21, 6. 8, 3, 2. 8, 10, 2; κατὰ νώτου saepissime, nusquam κατὰ 
νῶτον || ἀνῆψε --- καπνοῦ προσπίπτοντος (rectius ἐμπεσόντος W 
coll. 4, 7, 9) suppl. Cas. ex V £ncensa filice fumoque 4n S- 
racusanorum oculos delato, ὕλην ἐμπρήσας H]||" ἔφευγεν Y; 
ἔφυγεν vulg. | 9 ἀναμείνας W coll. 1, 40, 2. 1,43,2. 7,11,5; 
μείνας F | 19 ἐπεὶ δὲ [πεφευγέναι] ἔγνωσαν HK | 15 περὶ F] 
ἐπὶ K; πολιορκῶν H|| 16 τῶν om. vulg. | 17 ic] κατὰ H || ἀπο- 
χωρήαοντας Blume, Patakis; ἀποχωρήσαντας Εἰ; ἀποχωροῦν- 
τας H. 
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46 Polyaen. I, 40, 9—41, 1. 

ὡς δὲ πλησίον ἦσαν, oí uiv περὶ τὸν ᾿4λκιβιάδην 
προσεποιήσαντο φεύγειν᾽ οὗ δὲ περὶ τὸν Μίνδαρον 

περιχαρεῖς ὡς νικῶντες ἐδίωκον. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς τῶν 

περὶ τὸν Θηραμένην καὶ Θρασύβουλον ἐγένοντο, AAx- 

βιάδης μὲν τὸ σημεῖον ἄρας ἐπέστρεψε τὰς ναῦς ἀντι- 5 
πρώρους. Μινδάρου δὲ ἀποστρέψαντος ἐπὶ τὴν πόλιν 
oí περὶ τὸν Θηραμένην ἀπήντησαν ἀποκλείοντες, ὁ δὲ 

ἐπὶ τοὺς Κλήρους καλουμένους τῆς Κυξικηνῶν γῆς 

ἀποχωρεῖν ἐπειρᾶτο. ἀλλὰ κἀκεῖ Φαρναβάξου στρατό- 

πεδον ἐκβαίνειν ἐκώλυεν. ᾿Δλκιβιάδης δὲ διώκων τὰς τὸ 

μὲν μετεώρους τῶν νεῶν ἐμβολαῖς ἀνερρήγνυε, τὰς δὲ 

προσορμιξζομένας τῇ γῇ χειρῶν σιδηρῶν ἐπιβολαῖς 

ἀφεῖλκε, τοὺς δὲ ἀποβαίνοντας ἐνέκοπτον oí Φαρνα- 
βάξειοι. τέλος δὲ Μίνδαρος πεσὼν ᾿Δ4λκιβιάδῃ λαμπρο- 
τάτην νίκην ἔδωκεν. 15 

41. APXIAAMOZ. 

4611 ᾿ἀρχίδαμος ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ μέλλων παρατάσσεσϑαι τῇ 

ὑστεραίᾳ ἐπέρρωσε τοὺς Σπαρτιάτας διὰ νυχτὸς βωμὸν 
ἱδρυσάμενος καὶ κοσμήσας ὅπλοις λαμπροτάτοις καὶ 

ἵππους δύο περιαγαγών. ἐπεὶ δὲ ἦν ἕως, οἱ λοχαγοὶ 90 

καὶ οἵ ταξίαρχοι καινὰ ὅπλα καὶ δυοῖν ἵπποιν ἴχνη 

χαὶ βωμὸν αὐτόματον ἰδόντες διήγγειλαν, ὡς οἵ Ζιόσ- 

Cap. 41. De fontibus cf. J. p. 443 sq. 
Cap. 41. $ 1. Cf. Front. 1, 11, 9. — M. Duncker, Gesch. 

d. Altert. 8, p. 134. 

6 ἐπὶ K; πρὸς H; ἐπὶ vel πρὸς R; περὶ F: οὗ, 3, 1, 1 || 
11 ἐμβόλοις 'R | 12 πρὸς τῇ γῇ καϑωρμισμένας Diod.; προσ- 
ορμιξούσας vulg. | 13 ἀφεῖλκεν ΕἼ ἀνεῖλκε (retrahebat V) Blume 
et codd. quidam Casauboni; ἐφεῖλκε vulg.; ἀποσπᾶν... ἐπειρᾶτο 
Diod. | Φαρναβάξοι F, unde W coni. Φαρναβάξειοι coll. 2,2,9; 
Φαρναβαξου vulg. ἢ 20 περιαγαγὼν K; περιάγων F | 21 καινὰ] 
καὶ τὰ Koen. p. 810. 

Hama 
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Polyaen. I, 41, 1—5. 41 

, [y4 δ » y 
κουροι συμμαχήσοντες ἥκοιεν. οἵ στρατιῶται ϑαρ- 
ρήσαντες καὶ τὰς γνώμας ἔνϑεοι γενόμενοι γενναίως 

ἠγωνίσαντο καὶ τοὺς ᾿ἀρκάδας ἐνίκησαν. 
᾿Αρχίδαμος ἐπολιόρκει Κόρινϑον. ἦν ἐν τῇ πόλει 

στάσις τῶν πλουσίων καὶ τῶν πενήτων, τῶν μὲν ὡς 

ὀλιγαρχίαν πραττόντων, τῶν δὲ ὡς προδοσίαν. ταῦτα 
ΟἿ 3 , 3. (δὲ ^ * - , 

μαϑὼν ᾿Αρχίδαμος ἀνῆκε τὸ σφοδρὸν τῆς πολιορκίας" 

οὐκέτι μηχανήματα προσῆγεν, οὐκέτι περιετάφρευεν, 
οὐκέτι τὴν χώραν ἔτεμνεν. οἵ πλούσιοι φοβηϑέντες 

ὡς ἄρα τοῖς πένησι προδιδοῦσι χαρίξοιτο, φϑάσαντες 

ἐπεκηρυχεύσαντο καὶ τὴν πόλιν ἐνέδωκαν ᾿Αἀρχιδάμῳ, 
σφίσιν αὐτοῖς ἀσφαλὲς πρὸς αὐτὸν συνϑέμενοι. 

“ακεδαιμονίων ἡ πόλις ἐσείσϑη, καὶ πέντε μόναι 
διεσώϑησαν οἰκίαι. ᾿Αρχίδαμος ὁρῶν τοὺς ἀνθρώπους 

ἐπὶ τὸ σώξειν τὰ ἐν ταῖς οἰκίαις τραπομένους δείσας, 

μὴ πάντες ἀποληφϑέντες ἀπόλοιντο, τῇ σάλπιγγι πολε- 

μίων ἔφοδον ἐσήμηνεν. πιστεύσαντες οἵ “άκωνες 

πρὸς αὐτὸν συνέδραμον αἷ μὲν οἰκίαι συνέπεσον, 
, 4 e , 

αὐτοὶ δὲ οὕτως ἐσώϑησαν. 
? / , :] , AEN LA 
᾿Αρχίδαμος κρατούντων ᾿ρκάδων avrog ἤδη παρει- 

μένος ὑπὸ τραύματος φϑάσας ἐπεκηρυκεύσατο περὶ 

νεχρῶν ἀναιρέσεως, ὅπως μὴ καὶ oí λοιποὶ προσαπό- 

λοιντο. 

6.8,1 ᾿Αρχίδαμος νύκτωρ τοὺς στρατιώτας ἦγεν ἐπὶ Κα- 

Cap. 41. $ 8. Cf. Plut. Cimon. 16; Diod. 11, 68. — 
M. Duncker, Gesch. d. Altert. 8, p. 184, not. 8i p 135, not. 9. 

Cap. 41. 8 4. Cf. Xenoph. "Hellen. 7,4, 25; [ust. 6, 6, 9. 

1 στρατιῶται) Spartiatae V] 12 σφίσιν αὐτοῖς Hertlein; of 
(οὗ vulg.) εἰσαῦϑις F; o? om. K, τὸ Blume, quod W dubitanter 
recepit | 16 ἀποληφϑέντες corr. ex ἀπολειφϑέντες Fs ἀπολει- 
φϑέντες H vulg. [11 ἐσήμηνεν scripsi; ἐσήμαινεν E; ἐσήμανεν 
HM; ἐκέλευσε σημαίνειν Plut.| 24 Καρύας Heringa; Κάρας F. 
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48 Polyaen. I, 41, 5—42, 1. 

, GE X Ὡς s » M , , 
QUv«g' 000g qv ἄνυδρος. τραχεῖα. πολλὴ, xal ἠγανά- 

xtovv oí στρατιῶται τῷ πόνῳ᾽ παρεμυϑεῖτο αὐτους 

᾿Δρχίδαμος, ὡς οἷό Ἶ ὶ 7! δαμῶ οχίδαμος, ὡς οἷόν τε ἦν, καὶ παρεκάλει μηδαμῶς 

ἐνδιδόναι. ἐπεὶ δὲ ἄφνω προσπεσόντες καὶ πολλοὺς 

τῶν πολεμίων κτείναντες ἐξεῖλον τὸ χωρίον. οἵ μὲν 

ἐδειπνοποιοῦντο ἐπὶ τῇ νέκῃ γεγηθότες" ᾿Δρχίδαμος 

δὲ ἤρετο, πηνίκα δοκοῦσιν ἁλῶναι τὴν πόλιν; λεγόν- 
vOv δὲ τῶν μὲν, ἡνίκα προσεβάλλομεν, τῶν δὲ, ἡνίκα 
3 ΄ -€ Νὴ E , t zr PU ἠκοντίξομεν, τῶν δὲ, ἡνίκα évobsvousev: “οὐδαμῶς. ἔφη 

3*3 e? ^ , er ^ b! P d c ' 

αὐτὸς, “ἀλλὰ τότε, ὅτε τὴν πολλὴν καὶ ἄνυδρον ὁδὸν 

ἐπορευόμεϑα᾽ τὸ γὰρ βούλεσϑαι πονεῖν πάντων πκρα- 
τεῖν πέφυκεν. 

49. I'TAIIIIIOZ. 

Γύλιππος βουλέμενος αὐτοκράτωρ γενέσϑαι τῆς 
ἐν Συρακούσαις δυνάμεως συναγαγὼν τοὺς στρατη- 

γοὺς τῶν Συρακουσίων εἶπεν, ὡς χρὴ λόφον τινὰ με- 

ταξὺ τῆς πόλεως καὶ τοῦ στρατοπέδου τῶν ᾿4ϑηναίων 

τειχίσαι. τῶν δὲ πεισϑέντων νύχτωρ αὐτὸς ἔπεμψεν 

αὐτόμολον ἀγγελοῦντα τοῖς πολεμίοις τὰ δεδογμένα. 

oí μὲν δὴ μαϑόντες αὐτοὶ προχατέσχον τὸν λόφον. 

Γύλιππος δὲ ἐσχετλίαξεν ὡς τῶν ἀπορρήτων ἐξαγγελ- 

λομένων. ὅπως οὖν εἰσαῦϑις τοῦτο μὴ γένοιτο, οἵ 

προὔχοντες τῶν Συρακουσίων évi καὶ μόνῳ Γυλίππῳ 

τοῦ πολέμου τὴν ἀρχὴν ἐπέτρεψαν. 

Cap. 42. Cf. Holm II, p. 366. — 81. Cf. W. Stern, Philol. 
42, p. 456, not. 52; Holm II, p. 413, not. ad p. 40. 

7 πηνίκα F; ὁπηνίκα M; cf. 1, 48, 1 | 8 τῶν δὲ, ἡνίκα 
ἠκοντίξομεν addidi ex H; om. Ε | 10 ἀλλ᾽ ὅτε vulg.; ἀλλὰ τότε 
ὑπότε H | 11 βούλεσϑαι H] βουλεύεσϑαι F. 
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Polyaen. I, 42, 2—43, 1. 49 

Γύλιππος τὸν προκχατεσχημένον λόφον ὑπὸ 405-2 us 

ναίων αὐτὸς βουλόμενος κατασχεῖν ἀπὸ τῶν τριήρων 
πολλῶν οὐσῶν εἴκοσι πληρώσας πυκνὰς τὰς μελέτας 

ἐποιεῖτο. τῶν δὲ πληρωμάτων συγκροτηϑέντων νυκτὸς 

ἀφῆκεν αὐτὰς εἰς τὸ πέλαγος παραγγείλας καταπλεῖν 
ἀρχομένης ἡμέρας. ὡς δὲ οἵ πολέμιοι καταπλεούσας 

εἶδον, ἐπ᾿ αὐτὰς ἀνήχϑησαν. τῶν δὲ μεταβαλομένων 

ἐς φυγὴν οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι μετὰ σπουδῆς ἐδίωκον" ὁ 

δὲ Γύλιππος τὰς ὑπολοίπους ναῦς πληρώσας ἐπανήγετο. 

ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, περὶ τὴν ναυμαχίαν τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ἀσχολουμένων, οἵ πεξοὶ Γυλίππου συνταχϑέντες 

ῥᾷστα κατέσχον τὸν λόφον τοὺς φύλακας τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ἐκβαλόντες. 

48. ΕΡΜΟΚΡΑΤῊΣ. 

᾿“Ερμοκράτης, τῶν [δούλων] ἐν Συρακούσαις ἐπ- 

αναστάντων καὶ χειρὸς πολλῆς οἰκετικῆς ἠϑροισμένης, 

πρὸς τὸν ἡγούμενον αὐτῶν Σωσίστρατον ἔπεμψε πρεσ- 
βευτὴν ἕνα τῶν ἱππάρχων 4αΐἴμαχον, ὃς ἦν αὐτῷ 
συνήϑης καὶ φίλος, ἀγγέλλοντα παρὰ τῶν στρατηγῶν, 

ὡς ἄρα τὸ φρόνημα αὐτοῦ ϑαυμάξοντες πάντας μὲν 
ἐλευϑέρους ἀφιᾶσι, πάντας δὲ ὁπλιοῦσι καὶ σιτηρέσιον 
δώσουσι τὸ ἴσον, αὐτὸν δὲ τὸν Σωσίστρατον ἀποφαί- 
νουσι συνάρχοντα, καὶ ἤδη γε ἥκειν βουλευσόμενον 

μετὰ τῶν στρατηγῶν, ὅσα τὸ ὁπλιτικὸν κατεπείγοι. ὁ 

Cap. 42. 82. Cf. Thucyd. 7, 22 sq. --- J. p. 490 sq. 
Cap. 48. 8 1. Cf. Holm II, Anhang I, p. 366 sq. 

7 μεταβαλομένων K; μεταβαλλομένων F p ἐκβάλλοντες F i 
15 [δούλων] R censor Ienensis; [o/xevàv] auppe || 19 ἀγγέλ- 
λοντα W; ἀγγέλοντα τὰ F; ἀγγελοῦντα K I 924 τὸ ὁπλιτικὸν W; 
τὸ πολιτικὸν Ε; τῶν πολιτικῶν Κ | κατεπείγει vulg. K 

PoLYAENVS, ed. Melber. 4 
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50 Polyaen. I, 43, 1—2. 

0à Σωσίστρατος τῇ φιλίᾳ τοῦ Ζ.αϊμάχου πιστεύσας 

παραλαβὼν εἴκοσι τοὺς ἡγεμονικωτάτους τῶν δούλων 

ἧκε πρὸς αὐτούς. οὗτοι μὲν συλληφϑέντες ἐδέθησαν" 
Ἑρμοκράτης δὲ μετὰ ἑξακοσίων ὁπλιτῶν ἐξελθὼν καὶ 
τοὺς δούλους λαβὼν ὥμοσεν, ἦ μὴν μηδὲν αὐτοῖς 
δεινὸν ἂν γενέσϑαι, πρὸς τὸν αὑτοῦ δεσπότην ἕκαστος 

εἰ ἐπανέλϑοι. πεισϑέντες ἐπανῆλθον, ὅτι μὴ μόνον 
τριακόσιοι πρὸς ᾿4ϑηναίους ηὐτομόλησαν. 

᾿Αϑηναῖοι τὴν ὑστάτην ἐν Σικελίᾳ ναυμαχίαν 
ἡσσῶνται, καὶ νύκτωρ φεύγειν ἔδοξεν" Συρακούσιοι 

ϑύσαντες ἐπινίκια ὑπὸ μέϑης ἀνεπαύοντο. ἙἭ. μοκχρά- 

της, μεϑύοντας καὶ καϑεύδοντας ἐπὶ τὴν μάχην ὅπως 

μὴ ἐξάγοι, αὐτόμολον πέμπει φράσοντα πρὸς Νικίαν, 
“οὗ μέχρι νῦν πάντα σοὶ μηνύοντες φίλοι προαγορεύου- 
σιν, ἢν ἀποκινήσῃς νύκτωρ, ἐνέδραις ἐμπίπτεις καὶ 

λόχοις". πιστεύει Νικίας καὶ ἀναμείνας ἕω τὸ στρα- 

τόπεδον οὐκ ἐχίνησεν. “Ερμοκράτης τοὺς Συρακουσίους 
ἅλις ἔχοντας ὕπνου ἀνέστησεν εὐρώστους" οἵ δὲ προ- 
καταλαβόντες τὰς διαβάσεις τῶν ποταμῶν καὶ τὰς 

γεφύρας πανωλεϑρίᾳ τοὺς ᾿4ϑηναίους διέφϑειραν. 

Cap. 43. 8 2. Cf. Thucyd. 7, 73; Plut. Nic. 26; Diod. 
11, 18, 3; Front. strat. 2, 9, 7. — J. p. 489. 

4 ἑξακοσίων F; ἑξακισχιλίων vulg.: est selecta illa sexcen- 
torum manus, quam Thucyd. 6, 96. 97. 7, 43, Diod. 11, 76. 
13, 11 commemorant || 5 [ἐρήμους] λαβὼν R ἢ 6 αὐτοῦ F | 10 "Iào- 
£ev RK; ἔδοξαν F l. 19 ἐπὶ τὴν μάχην scripsi, cf. ad 81, 2, 1; 
ἐπὶ μάχην F | 14 of Hertlein; ὡς F | πάντα σοι post Casaub. 
C. L. Roth; πάντες of F; οἵ xal πρότερον εἰώϑεσαν. κρύφᾳ τῷ 
Νικίᾳ διαλέγεσθαι Diod. Ϊ 16 ἕω Maasvicius; foc F; ἕως ὄρϑρου 
vulg.; cf. 1, 40, 8. Polyaenus saepius ἀρχομένης £o, “πρὸ τῆς ἕω, 
similia I 11 συρακοσίους F. 
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Polyaen. I, 44—46, 2. 51 

44. ETEONIKOZ. 

᾿Ετεόνικον Μάκωνα ἐν Μιτυλήνῃ Κόνων ᾿49η- 406 
ναῖος ἐπολιόρκει. κέλης ὑπηρετικὸς ἧκεν ἀγγέλλων 

᾿Καλλικρατέδας ὃ ναύαρχος Δακεδαιμονίων ἐν ᾽4ργι- 
5 νούσαις ἡττημένος οἴχεται᾽. ᾿Ετεόνικος τοὺς ἀγγέλους 

ἐκέλευσε νύκτωρ ὑπεξελϑεῖν καὶ us9' ἡμέραν ἐς Μιτυ- 

λήνην ἐστεφανωμένους, παιωνίζοντας, νίκην ἀγγέλλον- 

τας ἥκειν. Ἐτεόνικος μὲν ἔϑυεν εὐαγγέλια: Κόνων 

δὲ καὶ τὸ ᾿Δττικὸν ἐξεπλάγη καὶ ἡσύχαξεν. οὐ μὴν 

10 ᾿Ετεόνικος ἡσύχαζεν. ἀλλὰ τὸ μὲν ναυτικὸν ἐς Χίον 

ἐξέπεμψε, τὸ δὲ στρατιωτικὸν ἐς Μήϑυμναν φίλην 

πόλιν ἐξήγαγεν. 

45. ΛΎΣΑΝΔΡΟΣ. 

e.9,1 Λύσανδρος τοῖς ἐν Μιλήτῳ φίλοις ὑποσχόμενος 1 405 

15 τὸν δῆμον συγκαταλύσειν ἧχεν ἐς Μίλητον καὶ τοῖς 

μὲν νεωτερίξουσι λόγῳ χαλεπὸς qv, τοῖς δὲ δημόταις 

ἐλευϑερίαν συμπράσσειν ἐπηγγέλλετο. πιστεύσας ὃ 

δῆμος Δυσάνδρῳ χρηστὰ λέγοντι ἀπαράσκευος ἤλπιξε 

τὰ βελτίονα. οἵ φίλοι κοινῷ συνθϑήματι ἐπανίστανται, 

20 xal τῷ δήμῳ προσπεσόντες κτείνουσι πολλοὺς, καὶ ἡ 

Μίλητος ἦν ὑπὸ τοῖς φίλοις “υσάνδρου. 
e. 31,1 Ev «Αἰγὸς ποταμοῖς ᾿Αϑηναῖοι τετράκις ἀνήχϑησαν 2405 

ἐφ᾽ ὧ ve ναυμαχεῖν, Λύσανδρος ὃ Adxov οὐκ ἀνταν- 

Cap. 44. Cf. Xenoph. Hellen. 1, 6, 86. — J. p. ὅ84 Βα. 
Cap. 45. 8 1. Cf. Plut. Lysand. 8. 
Cap. 45. $ 2. Cf. Plut. Lysand. 11; Xenoph. Hellen. 2,1,28; 

Front. 2, 1, 18. 

15 συγκαταλύσειν H Plut; συγκαταλύειν F | 17 συμπράσ- 
σειν om. H  ἐπηγγείλετο F | 21. τοῦ Λυσάνδρου H. 

4 Ἔ 
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ἤγετο. οἵ μὲν ἀποπλέουσι γαννύμενοι, παιᾶνας ἄδον- 
τες Δύσανδρος δὲ κατόπιν πέμπει δύο τριήρεις. οἵ 

τριήραρχοι τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐκβάντας ὡς εἶδον, σημεῖον 
μετέωρον αἴρουσι χαλκῆν ἀσπίδα. Δύσανδρος αὐτίκα 
ὑπεσήμηνεν ἐπίπλουν, καὶ οἱ Δάκωνες εἰρεσίᾳ πολλῇ 5 

ἐπιπλέουσι καὶ τοὺς ᾿“ϑηναίους καταλαμβάνουσιν ἄρτι 
ἐκβάντας" οἱ μὲν ἀνεπαύοντο, οἵ δὲ ἄλλος ἄλλό τι 
ἔδρα, γυμνοὶ πάντες. o( Δάκωνες ἄφνω προσπεσόντες 

ὡπλισμένοι γυμνοῖς, συντεταγμένοι ἀσυντάκτοις ἐνί- 

χησαν᾽ αἱροῦσιν αἰχμαλώτους καὶ τὰς τριήρεις ἁπάσας, 10 

ὅτε μὴ μία ἡ Πάραλος ἔφυγεν ᾿Δϑήναξε μόνη τῆς 

ἥττης ἄγγελος. 
405 ὃ “ύσανδρος παρήγγελλεν ἐξαπατᾶν χρῆναι παῖδας 

μὲν ἀστραγάλοις, πολεμίους δὲ ὅρκοις. 
405 4 “ὐσανδρος ἐκράτησε Θασίων, παρ᾽ οἷς ἦσαν ἀτ- 15 

τικίξοντες πολλοὶ χρυπτόμενοι [φόβῳ] τοῦ “άκωνος. ὃ 

δὲ τοὺς Θασίους ἐς τὸ τοῦ Ἡρακλέους ἱερὸν συν- 

ἀγαγὼν φιλανθρώπους λόγους διεξῆλϑεν" ὡς δέον συγ- 
γνώμην ἔχειν τοῖς κρυπτομένοις ἐν τῇ μεταβολῇ τῶν 

πραγμάτων καὶ ϑαρρεῖν αὐτοῖς προσῆκον ὡς μηδὲν 20 

δεινὸν πεισομένους τῶν λόγων ἐν ἱερῷ γιγνομένων 

Cap. 45. 8 8. Cf. Plut. Lysand. 8 et OU ed Lac. 
Lys. 4; Diod. fr. 10, 9, 1 (Dind); Aelian. v 

Cap. 45. $ 4. Cf. Corn. Nep. Lys. 2. 

5 ὑπεσήμηνεν scripsi; ὑπεσήμαινεν ἘΣ ὑπεσήμανεν H | 
7 καὶ οἵ uiv H | ἀνεπαύσαντο H || 10 αἱροῦσιν oov αἰχμαλώτους 
ἄνδρας Cas.: αἰχμαλώτους de navibus usurpatum 2, 11. 
3, 10, 13. 4, 6, 9|| 13 παρήγγελλεν K, Patakis; παρήγγειλεν F; 
ἐκέλευε Plut. Lys. et ἔλεγε idem in apophthegm.; : ἀπεφαίνετο 
Diod. | 14 πολεμίους δὲ] τοὺς δὲ ἄνδρας Plut, Aelian., Diod., 
Dio Chrys. or. 64, p. 640 C | 16 πολλοὶ κρυπτόμενοι πολλοὶ τοῦ 
F | [960] add. D post Δάκωνος || 20 προσῆκον Koen.; προσῆκεν 

; προσήκει R. 
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καὶ ταῦτα iv Ἡρακλέους (πόλει) τοῦ πατρῴου. ol uiv 
κεκρυμμένοι τῶν Θασίων πιστεύσαντες τῇ φιλανϑρωπέᾳ 

τῶν λόγων προῆλθον, Ζ“ύσανδρος δὲ διαλιπὼν ὀλίγας 

ἡμέρας, ὅπως ἀδεέστεροι γένοιντο, προσέταξε συναρ- 

πασϑέντας ἀποσφαγῆναι. 
Αὐσανδρος τὰς ᾿ϑήνας κατασκάπτειν βουλομέ- D 404 

νῶν “ακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων, ἔφη μηδαμῶς 

συμφέρειν" τὴν γὰρ Θηβαίων πόλιν ἐγγὺς οἰκουμένην 

ἰσχυροτέραν καὶ μείξονα κατ᾽ αὐτῶν γενήσεσϑαν, ἐὰν 

δὲ διὰ τυράννων κατέχωσι τὰς ᾿Αϑήνας. ἐγγύϑεν παρα- 
φυλάξειν τοὺς Θηβαίους καὶ διὰ παντὸς ἕξειν ὑπο- 

δεεστέρους. ἄριστα λέγειν δόξας “ύσανδρος ἔπεισε 
Mj 3 , M , τὰς ᾿άϑήνας μὴ κατασκάψαι. 

46. ΑΤῚΣ. 

"Ay Πελοποννησίων “ακεδαιμονίοις πολεμούν- 

τῶν ἐν λιμῷ γνώμην ἠγόρευσε παρὰ μίαν ἡμέραν 
ἀσιτεῖν. φοβῆσαι δὲ τοὺς πολεμίους βουλόμενος, αὐτο- 
μόλους ἔπεμψεν ἀγγελοῦντας, ὡς μεγάλη συμμαχία τῇ 

μελλούσῃ νυκτὶ τοῖς Πάκωσιν ἀφίξεται. τῶν μὲν κτη- 

νῶν τὰ στόματα ἔδησε Óv ὅλης ἡμέρας, νυχτὸς δὲ 

ἀρχομένης ἔλυσεν, ὥστε τὰ χτήνη πεινῶντα, τῶν 

δεσμῶν ἀπολυϑέντα, πόας καὶ νομῆς λαβόμενα ἀνε- 
σκίρτα καὶ ἐφρυάττετο καὶ ψόφον ἤγειρε πολύν᾽ συν- 

ἑπήχουν δὲ καὶ τῶν ὀρῶν αἵ φάραγγες. τοὺς δὲ 
στρατιώτας ἐκέλευσεν ἄλλον ἀλλαχοῦ. σκεδασϑέντας 

διπλᾶ καὶ τριπλᾶ πυρὰ ἀνακαῦσαι. οἵ Πελοποννήσιοι 

τῷ πλήϑει τῆς κραυγῆς καὶ τῷ μεγέϑει τοῦ ψόφου 

1 (πόλει) del. Patakis et Hertlein | 2 ϑυσιῶν F | 8 συμφέρει, 
conducit V | 16. ἠγόρευσε K; ἠγόρευε ἘΠ: cf. 49, 1. 
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φενακισϑέντες ὡς μεγάλης ἐπικουρίας ἡκούσης αὐτίκα 
φεύγοντες ᾧχοντο. 

41. ΘΡΑΣΥΛΔΟΣ. 

1 : Θρασύλος βουλόμενος δῷ πολεμίοις φανῆναι ΗΝ 

ὀλίγας τριήρεις ἔχων προσέταξε τοῖς κυβερνήταις ἐς δ 9 

δύο τὰς ναῦς καταστῆσαι καὶ τῆς μὲν ἑτέρας ἄρασϑαι 9 
τὰ ἱστία, τὴν δὲ πρὸς τὸν ξυγὸν καλωδίοις προσλα- 
βεῖν τῇ ϑεούσῃ παραϑέουσαν καὶ μὴ φαινομένων με- 

τεώρων τῶν ἱστίων (τῆς ἑτέρας τριήρους). τούτῳ τῷ 
τρόπῳ τὰς ἡμίσειας τῶν νεῶν ἀπεκρύψατο. 10 

409 9 Θρασύλος καὶ οἵ περὶ αὐτὸν στρατηγοὶ Βυζαντίοις 

ἐπέκειντο. oí περὶ ᾿Δναξίλαν στρατηγοὶ Βυξαντίων 

δείσαντες, μὴ κατὰ κράτος ἡ πόλις ἁλῷ, συνέϑεντο 
χρόνον, ἐν ᾧ παραδώσουσι τὸ Βυξάντιον, καὶ τῆς συν- 

ϑήκης ὁμήρους ἔδωκαν. οἱ περὶ Θρασύλον ἀνήχϑησαν 15 
μὲν ἐπὶ τούτοις τὴν ἐπ᾽ ᾿Ιωνίας, [τῆς] αὐτῆς δὲ νυκτὸς 

ἀναστρέψαντες κατελάβοντο τὴν τῶν Βυζαντίων πό- 

λιν ἀφύλακτον. 

48. KONQ9NN. 

1 Κόνων καταλειπόμενος ὑπὸ τῶν συμμάχων αὐτό- 20 

μολον ἔπεμψε φράσοντα τοῖς πολεμίοις, ὡς μέλλοιεν 

Cap. 47. 8 1. Οὗ 7. p. 444 sq. 
Cap. 47. 8 2. Cf. Diod. 13, 66 sq.; Xenoph. Hellen. 1, 

8, 18 sq.; Plut. Alcib. 31. 

8 ϑράσυλλος Ἐς | 4 ϑρασύλλος F (id. 11. 15) | 8 Punctum 
post παραϑέουσαν ponendum, delendum post τριήρους censuit 
R | 9 τῆς ἑτέρας τριήρους seclusi | 11 of περὶ ᾿ἀναξίλαν vel 
᾿δναξίλαον Wesseling ad Diod. 18, 66, RH; of περὶ ἀναξίαν οἵ 
F; περὶ ναξίαν of vulg. | 16 [τῆς] αὐτῆς E; αὐτῆς F || 19 Κώνων 
ΒΕ. [20 Κόνων H; Κώνων F et sic in seqq. || καταλιπόμενος F. 
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ἀποδιδράσκειν καὶ ὅϑεν xal πηνίκα. οἱ uiv δὴ ἐνε- 

δρεύοντες παρεφύλαττον. Κόνων δὲ προεῖπε τοῖς 

συμμάχοις ἀσφαλέστερον ἀναχωρεῖν ὡς ἐνέδραν προ- 

πεπυσμένος᾽ οἵ δὲ ἀναχωροῦντες προαισϑόμενοι τῆς 
ὅ ἐνέδρας ἀνέστρεψαν καὶ παραμείναντες μέχρι νίκης 

αὐτῷ διεπολέμησαν. 

e. 57,2 Κόνων Καλλικρατίδαν διπλασίας ἔχοντα τριήρεις 2 495 

ὑπέφευγεν ἐν τῇ ϑαλάττῃ καὶ ἤδη πλησίον Μιτυλήνης 
ἦν. τῶν δὲ Λακωνικῶν νεῶν ἐν τῇ διώξει διεσπα- 

10 σμένων ἐπῆρε τὴν φοινικίδα" ἦν δὲ ἄρα μάχης σύν- 

ϑημὰα τοῖς κυβερνήταις. οἱ δὲ ἐπιστρέψαντες ἀντι- 

πρώρους τὰς ναῦς ἐμβάλλουσι ταῖς “ακωνικαῖς. αἵ 

δὲ ἀσύντακτοι καὶ τεταραγμέναι. τὸ παράλογον τῆς 

ἐπιστροφῆς ἐχπλαγεῖσαι πολλαὶ μὲν ἀνερράγηδαν, 

15 πολλαὶ δὲ κατέδυσαν. Κόνων δὲ τοῦ παντὸς ἔργου 

τὴν νέκην ἀπηνέγκατο. 
Κόνων Φαρναβάξῳ συμμαχῶν ᾿Δ4γησιλάου τὴν 8 896 

᾿Δσίαν πορϑοῦντος ἔπεισε τὸν Πέρσην χρυσίον πέμ- 

ψαι τοῖς δημαγωγοῖς τῶν πόλεων τῆς Ἑλλάδος, οἵ 

20 λαβόντες πείσουσι τὰς πατρίδας ἐχφέρειν τὸν πρὸς 
“ακεδαιμονίους πόλεμον. οἵ μὲν δεκασϑέντες ἔπεισαν, 

καὶ συνέστη πόλεμος Κορινϑιακός" οἵ δὲ Σπαρτιᾶται 

τὸν ᾿4γησίλαον ἐκ τῆς ᾿Δσίας ἀνεκαλέσαντο. 

Cap. 48. 8 2. Ex Ephoro coll. Diod. 18, 77. 
Cap. 48. $ 3. Ex Ephoro coll. Diod. 14, 81, 4—6; 82, 2; 

88, 1; 86, 6. 

4 προαισϑόμενοι CM; προαισϑανόμενοι F | V Καλλικρατίδα 
F | 9 διεσπασμένων F] διεσπαρμένων MD; ἀπεσπάσϑησαν Diod. | 
21 δεκασϑέντες Καὶ Patakis (ει — δεκα)ὴ; ασϑέντες F ante « 
spatio trium fere litterarum relicto, in quo βὲ suppl. F,; βια- 
σϑέντες vulg. 
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406 4. Κόνων iv Μιτυλήνῃ κατακεκλεισμένος ὑπὸ “4α- «1,3 
χεδαιμονέων σπεύδων ᾿Αϑηναίοις μηνῦσαι τὴν πολιορ-  — 
κίαν, λαϑεῖν τοὺς ἐφορμοῦντας οὐχ οἷός τε ὧν κατα- 
σπάσας δύο τὰς ταχυναυτούσας ναῦς καὶ τοὺς ἀρίστους 

ἀπὸ τῶν πληρωμάτων ἐρέτας ἐμβιβάσας, ὅσα χρὴ ἐξέρ- ὕ 
γασαμένους κελεύσας ἐν τοῖς σκάφεσιν ἡσυχόξειν, 
ἑσπέρας προϊούσης ϑεασάμενος τοὺς παραφυλάσόοντας 

ἀνὰ τὴν γῆν ἐσκεδασμένους — ot μὲν σώματα ἐτημέ- 
λουν, oí δὲ πῦρ ἀνέκαιον, οἱ δὲ δεῖπνον παρεσκεύαξον 
— καὶ δὴ τότε ἀφῆκε τὰ σκάφη παραγγείλας πλεῖν 10 
δρόμον ἀλλήλοις ἐναντίον, ἵν᾽, εἰ καὶ ϑάτερον ἁλί- 

ὅκοιτο, ϑάτερον γοῦν σωθῆναι δυνηϑῇ. ἄμφω δ᾽ 

ἐσώϑη τῶν πολεμίων διὰ τὴν ἀσχολίαν διῶξαι βρα- 
δυνάντων. 

b Κόνων ναυμαχεῖν μέλλων, ἀγγείλαντος αὐτομόλου, *- 9:4 
ὡς cl τῶν πολεμίων ἄρισται τριήρεις πεποίηνται σκοπὸν 19 
ἑλεῖν τὴν Κόνωνος ναῦν. κατασκευάσας ὁμοίαν τριήρη 

τῇ ἑαυτοῦ καὶ τὸν στρατηγικὸν χόσμον περιϑεὶς ἔταξεν 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας καὶ προσέταξεν ἀπὸ ταύτης ἄραι 

τὸ σημεῖον τῷ παντὶ στόλῳ. οἵ μὲν πολέμιοι ταῦτα 30 
ἰδόντες. ὅσοι τὰς ἀρίστας ναῦς εἶχον, εὐθέως ἐπὶ τὴν 

Cap. 48. 8 4. Cf. Xenoph. Hellen. 1, 6, 20. 

4 ναῦς post ταχυναυτούσας W addidit cum H; om. F; τῶν 
νεῶν vulg.||7 προσιούσης K: cf. 7, 49 || 8 of μὲν [γὰρ] R || 9 πῦρ 
ἀνέκαιον) cum alii ignem incenderent V; πυρὰν ἔκαιον F || δεῖ- 
zvov παρεσκεύαξον K (simil. R); πυρὰν ἀνεσκεύαξον F dittogr., 
cf. 29, 2, 8; Xenoph. τυχόντες ἐν τῇ γῇ ἀριστοποιούμενοι || 
10 καὶ del. K | 12 ἄμφω δὲ σωϑῆ F | 16 σκοπῶν F | 17 τριήρη 
vulg.; τριήρει F; ὁμοίαν τῆς ἐκείνου ἑτέραν κατασκευάσας H | 
18 στρατηγὸν MV | 21 ὡς ἐπὶ Patakis. 
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στρατηγίδα ὥρμησαν: Κόνων δὲ và λοιπῷ στύλῳ 

προσπεσὼν τὰς μὲν κατέδυσε, τὰς δὲ καὶ κατεδίωξεν. 

49. ΞΕΝΟΦΩ͂Ν, 

Ξενοφῶν ἐπανῆγε τοὺς μυρίους. τῶν περὶ Til “01 

σαφέρνην ἱππέων ἐνοχλούντων τὰ σκευοφόρα γνώμην 

ἠγόρευσε τὰς μὲν ἁμάξας καὶ τὰ περιττὰ τῆς σκευῆς 

[κατακαῦσαι, συγκατακαῦσαι δὲ καὶ τὰς σκηνὰς], ὅπως 
v J ὦ» UC ^ - , 

μὴ συμβαίνοι τοῖς Ελλησι περὶ ταῦτα μαχομένοις ταλαι- 

πωρεῖν καὶ κωλύεσϑαι προσωτέρω βαδίζειν. 

κειμένων, τάξας ἀμφίστομον τὴν φάλαγγα, ὅσα ἦν 

ἀναγκαῖα σκευοφόρα λαβὼν ἐντὸς ἐπορεύετο καταστήσας 

ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἱππεῖς, ἀκοντιστὰς, πελταστάς. οἵ 

τοὺς προσπίπτοντας τῶν βαρβάρων ἀπεκρούοντο. 

Ξενοφῶν, τῶν βαρβάρων προκαταλαβόντων στε- 
' , [4 ' , E Ἂν s. ^. 

νὸν τόπον, ἢ τὴν πάροδον ἀναγκαῖον qv ποιεῖσθαι 

τοῖς Ἕλλησιν, συνιδὼν ἀπό τινος ὄρους εὐέφοδον ὄντα 

τὸν λόφον, ἐφ᾽’ οὗ τὴν φυλακὴν εἶχον οἵ βάρβαροι, 

Cap. 49. $ 1. Of. Xenoph. Anab. 3, 2, 27. 
Cap. 49. $ 2. Cf. Xenoph. Anab. 3, 3, 16 seq. 
Cap. 49. 8 3. Cf. Xenoph. Anab. 3, 4, 37 seq. 

2 τὰς δὲ καὶ F] om. vulg. | 4 Τηνσαφέρνην F. pr. m.; corr. Ἐς || 
6 ἠγόρευσε K; “ἀγορεῦσαι F; ἀγόρευσε Ν; ̓ ἀγοφεύσας vulg.; 
γνώμην ἀπεφαΐένετο ἀγορεύσας γν. ἠγόρευσε, τὰς (uiv) 
ἁμάξας E κατακαύειν, ὅπως R | 7 [κατακαῦσαι, συγκατα- 
καῦσαι δὲ καὶ τὰς σκηνὰς] add. W ex Xenoph.; καταλείπειν Cas.; 
καῦσαι Καὶ | 8 ταλαιπωρεῖν Rud. Schoell; τελευτῶν P5 μελλητιᾶν 
vel tale quid Schenkl | καὶ] ἢ Καὶ | 11 φαλάγγαν F | 17 εὐέφοδον 
ὄντα R et Blume (ef. Classen ad Thucyd. 6, 66, 2); ἔφοδον 
ὄντα F; εὔοδον ὄντα K; ἔφοδον εἶναι ἐπὶ Cobet; ἔφοδον οὖσαν 
ἐπὶ Schneider ad Xenoph. Anab. 8, 4, 41; ἔφοδον ἐπὶ W coll. 
Xenoph. ὁρᾷ ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον. 

Ξενοφῶν. τῶν βαρβάρων κατὰ τὴν πορείαν ἐπι- 2 59 
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παραλαβὼν Ἕλληνας, ὅσους ὑπελάμβανεν ἱκανοὺς εἶναι, 
τὴν πορείαν ἐπὶ τοῦτο ἐποιεῖτο κατὰ κεφαλῆς αὐτῶν 

βουλόμενος γενέσϑαι. οἵ μὲν βάρβαροι τοὺς πολε- 

μὠέίους ὑπεράνω γιγνομένους ἰδόντες ἔφυγον, Ξενοφῶν 
δὲ ἀσφαλῶς διῆγε τοὺς Ἕλληνας. 5 

A - A ὃ , , e | 

Ξενοφῶν ποταμὸν διαβαίνειν πειρώμενος, ὑπὸ 5.48,1 

τῶν βαρβάρων ἀντικαϑημένων κωλυόμενος, τῶν 'EA- 
λήνων χιλίους ἐπιλέξας ἔπεμψε καϑ᾽ ἑτέραν διάβασιν, 

ΒΘ. M M , , , , 

αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προάγων διαβαίνειν ἐβιάξετο. 
- , , 2. ' 3 H 

τῶν πεμφϑέντων διαβάντων ἐπὶ τοὺς ἀντικαϑισταμέ- 

νους καὶ γενομένων ὑπὲρ κεφαλῆς πολλάς τε πληγὰς 

ἐμβαλλόντων αὐτοῖς, οἵ μετὰ τοῦ Ξενοφῶντος ἀκιν- 

δύνως διέβησαν. 

Cap. 49. $ 4. Cf. Xenoph. Anab. 4, 3, 20 sq.; Front. 
1, 4, 10. 

2 τοῦτον R et Καὶ | 4 γενομένους Κ 15 διῆγε ΕἾ διήγαγεν 
K, quod probat W | 10 bene druide H et coni. K, ut 
paulo superius legitur: cf. 2, 1, 27. 2, 3, 18 et ad 6, 9, 32 || 
12 ἐμβαλλόντων F] ἐμβαλόντων vulg. 

10 



Τάδε ἔνεστι ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων" 

᾿Δγησίλαος. Ag Δημάρατος o 
Κλέαρχος. ν᾿ ΣΤ WM Ἠριππίδας c 
Ἐπαμινώνδας. ιε  Ἰσχόλαος ὃ 
Πελοπίδας y | Μυασιππίδας. a 
Γοργίδας. β ᾿Ανταλκίδας : c 
“ερκυλλέδας. o ᾿ἡγησίπολις α 
᾿Δλκέτας , &  Σϑένιππος.. iid 
Ao&uotÓag . α Καλλικρατίδας Κυρηναῖος AE. 
doldac ; a « | Μαγας. ; 2 
Κλεανδρέδας εξ Κλεώνυμος : β 
Φαρακέδας α Κλέαρχος τύραννος. y 
“ηϊφόντης α “Δριστομένης. ὃ 
“Εὐρυπῶν D α | Κινέας. i o 
Ἔφοροι. β Ἡγητορίδης : a 
Ἱπποδάμας & | Δεινίας. o 
I'éeroov . . c | Nov . o 
Μιεγακλείδας & | Διοίτας. o 
Ἁρμοστής. α Τισαμενός α 
Θίβρων. « | Ὀνόμαρχος β 

δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν F | ,“Γεωργίας F,, Γοργίας Ἐς, ut etiam 
2, 5; Γοργίδας recte 2, 2 | Ἰσάδας Maasvicius K: cf. ad 2, 9; 
Ἰασίδας F l Κλεανδρίας Ἐ ιν Διηφόντης F, | Εὐρυπῶν Kin adnot. ; 
Evovríov F | Δημήτριος F, || Μέγας F | Δεινέας F. 
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BIBAION AETTEPON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν δεύτερον βιβλίον, ἱερώτατοι βασι- 
λεῖς ᾿ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγη- 

μάτων καὶ αὐτοῖς δήπου συνιέναι δυναμένοις, ἀφ᾽ 

ὅσης ἱστορίας καὶ ὅσῳ πόνῳ τάδε συλλεξάμενος ὠφέ- 
Ἄειαν σύντομον ὑμῖν δίδωμι" καὶ ταῦτα σχολὴν οὐκ 
LA 2 M M ,, ), € - / 
ἄγων. ἀλλὰ καὶ δίκας ἐφ᾽ ὑμῶν λέγων. 

1. ΑΤΉΣΙΛΑΟΣ. 

᾿Δγησίλαος ᾿Δκαρνᾶσιν ἐπολέμει καὶ προσήει. ὅτε 
τὴν γῆν σπείρειν ἐχρῆν. oí Δάκωνες ἐβουλεύοντο 

τοὺς πολεμίους εἴργειν" ᾽4γησίλαος ἐπέτρεψεν, ὡς μᾶλλον 

εἰρήνης ἐπιϑυμήσοντας, εἰ καρποὺς ἔχοιεν, ὑπὲρ ὧν 
φοβήσοιντο. “εἰ δὲ εἰρήνης μὴ γλέχοιντο, ἡμῖν ἄραΐ, 

ἔφη, “εἶεν ἂν ἐσπαρκότες:᾽ 
“ακεδαιμόνιοι Θηβαίοις καὶ ᾿“ϑηναίοις ὁμοῦ παρε- e.17,1 

Ἢ 

τάσσοντο᾽ τὸ μὲν δὴ χοῦφον καὶ πελταστικὸν τοῖς 16 

“άκωσιν ἀχρεῖον ἦν, τὴν δὲ φάλαγγα ὅλην ἐπάγειν 

Cap. 1. Cf. Hertzberg, Das Leben des Kónigs Agesilaos II. 
von Sparta, Halle 1856, p. 226. — J. p. 585—546. 

Cap. 1. 8 1. Cf. Xenoph. Hellen. 4, 6, 13 et Plut. vita 
Ages. 22 s. fin. 

Cap. 1. 8 2. Cf. Diod. 15, 32, 4 sq.; Corn. Nep. Chabr. 1. 

6 ὑφ᾽ ὑμῖν Hertlein | 9 προσήει ΕἾ ἀπήει W ex Xenoph. || 
10 ἐβουλεύοντο ΕἼ ἐβούλοντο C | 11 ἐπέτρεψεν scripsi cum M; 
ἐπέστρεψεν EF; ὑπέστρεψεν vulg. R; ἀπέτρεψεν K Pat. W | 
12 ἐπιϑυμήσονται R | 18 φοβηϑήσοιντο K. 



Polyaen. II, 1, 2— 5. 61 

ἔδοξεν ᾿4γησιλάῳ. Χαβρίας ᾿4ϑηναίοις, Γοργίδας Θη- 

βαίοις παραγγέλλουσι μὴ προδραμεῖν, ἀλλὰ μένειν 

ἡσυχῆ, τὰ μὲν δόρατα ὀρϑὰ προτειναμένους, τὰς δὲ 

ἀσπίδας ἐς γόνυ προσερεισαμένους. ᾿Δγησίλαος κατα- 

5 πλαγεὶς τὸ στάσιμον σχῆμα τῆς μάχης ἀνεχώρησε στρα- 

e. 14,38 

10 

15 

e. 45,2 

e. 92, 2 

τηγικὸν ἡγούμενος πολεμίων δώμην φυλάξασθαι. 

᾿Δγησίλαος περὶ Κορώνειαν ὅσον οὔπω παρετάσ- 

σετο ἧκέν τις ἀγγέλλων ᾿τέϑνηκε Πείσανδρος ὃ 

ναύαρχος Δακεδαιμονίων ἡττηϑεὶς ὑπὸ Φαρναβάξου᾽. 
ὅπως οὖν ἀϑυμία καὶ φόβος μηδαμῶς ἐμπέσοι τῷ 

στρατεύματι, ᾿Ζ4γησίλαος προστάσσει τοῖς ἀγγέλοις 

ἱτἀναντία πρὸς τοὺς στρατιώτας ἀγγέλλετε᾽ 4ακεδαι- 

μόνιοι νικῶσιν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ᾽. ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτὸς 
προῆλϑεν ἐστεφανωμένος, ἔϑυσεν εὐαγγέλια, διέπεμψε 

τοῖς φίλοις μερίδας ἀπὸ τῶν ἱερείων. οἵ στρατιῶται 

ταῦτα ἀκούσαντες “καὶ ὁρῶντες πλεῖον ϑαρσήσαντες 

μετὰ μείζονος προϑυμίας ἐν τῇ Κορωνείᾳ παρετάξαντο. 

9. 394 

᾿Δγησίλαος τοῖς φεύγουσι τῶν πολεμίων δίοδον 4 

19 διδόναι παρήγγειλεν. ᾿ 

"Ayqé(Anog ἐν Κορωνείᾳ Θηβαίους ἐνίκησεν. Ὁ 394 

Cap. 1. 8 8. Cf. Plut. vita Ages. 17. 
Cap. 1. $ 4. Of. Plut. apophthegm. Lacon. Ἄγιδος τοῦ 

᾿Δρχιδάμου 12. 
Cap. 1. $ 5. Cf. Xenoph. Hellen. 4, 3, 20; Plut. Ages. 19. 

3 προτειναμένους FH; προτειναμένοις vulg. || 4 προσερει- 
σαμένους P; affigant V ; προερεισαμένους F; προερυσαμένους M; 
προερυσαμένοις vulg. | 7 Κορωνίαν F (id. 17. 20) | 8 ἀγγέλων F| 
ὅτι τέϑνηκε vulg.; ὡς τ. H | 10 ἐμπέσοι ΕἼ ἐμπέσει M; ἐμπέσῃ 
Plutarch.; ἀϑυμήσῃ H || 14 προῆλϑεν Plutarch. H vulg.; προσῆλϑεν 
F | ἐστεφανωμένους F, | ἔϑυσεν χαριστήρια Η | 11 παρετάσσετο || 
19 παρήγγελλεν Καὶ || 20 ᾿ϑηναίους HF, sed W praefert Θηβαέους 
cum Xenoph., codice Fermati παρεχβολῶν, Wess. ad Diod. 12, 34: 
similiter2,1,2449 vog M pro Θήβας; 4ϑηναίους καὶ Βοιωτοὺς Cas. 



* 

62 : Polyaen. Il, 1 5— 7. 

ἤγγειλέ τις “οἷ πολέμιοι συμφεύγουσιν εἰς τὸν νεών" 
ὁ δὲ προσέταξεν ἐᾶν αὐτοὺς ἀπιέναι, οἷ καὶ βούλοιντο, 
ὡς ἄρα εἴη σφαλερὸν συμπλέκεσθαι τοῖς ἐξ ἀπονοίας 
ἀναμαχομένοις. 

᾿Δ4γησίλαος ἐπὶ τῆς ᾿4σίας τοὺς στρατιώτας ἔπεισε 

καταφρονεῖν τῶν βαρβάρων, o)0g τέως ἐδεδοίκεσαν. 

αἰχμαλώτους Πέρσας ἀποδύσας καὶ τοῖς “Ἕλλησιν ἐπι- 
δείξας, τὰ μὲν σώματα αὐτῶν ἀσϑενῆ καὶ λευκὰ διὰ 

τὴν τρυφὴν. τὸν δὲ κόσμον καὶ τὴν ἐσθῆτα πολυτελῆ. 
κἀκεῖνο Πακωνικῶς εἰπὼν 'πρὸς οὺς μὲν τὸν ἀγῶνα 

ἔχομεν, εἰσὶν οὗτοι" ὑπὲρ ὧν δὲ, ταῦτα. 

Οἱ σύμμαχοι Δακεδαιμονίους ἠτιῶντο “αὐτοὶ μὲν 
στρατευόμεϑα πολλοὶ, Δάκωνες δὲ ὀλίγοι". ᾽Δ4γησίλαος 
ἐν πεδίῳ προσέταξεν ἰδίᾳ μὲν καϑίσαι τοὺς “άκωνας, 

ἰδίᾳ δὲ τοὺς συμμάχους. oí μὲν δὴ κριϑέντες ἐκά- 
ϑηντο. κήρυξ δὲ ἠγόρευεν" “ἀναστάντων οἵ κεραμεῖς" 
ἀνέστησαν ἀπὸ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι. “δεύτεροι 
οἱ χαλκεῖς" ἀνέστησαν πολλοί. “τρίτον oí véwvoveg": 

ἀνέστησαν πλείονες" καὶ τοὺς ἄλλους βαναύσους καὶ 

τεχνίτας ἐφεξῆς κατέλεξεν, ὥστε ὀλίγου δεῖν πάντες 

ἀνέστησαν οἵ σύμμαχοι, Δακεδαιμονίων δὲ οὐδείς" 
ἀπείρητο γὰρ αὐτοῖς τέχνην βάναυσον ἐργάξεσϑαι. 

Cap. 1. 8 6. Cf. Plut. vita Ages. 9. et apophthegm. Lacon. 
Ages. 13; Athen. 12 p. 550 e; Front. 1, 11, 17. 

Cap. 1. 8 7. Cf. Plut. Ages. 26 et apophthegm. Lacon. 
Ages. 792. 

1 ἤγγελλε H; ἠρώτων Xenoph. | συμφεύγουσιν HF ; confugiunt 
V; φεύγουσιν vulg.|| τὸν νεὼν] τὸν νεὼν τῆς ᾿ϑηνᾶς vulg. ex 
Plut. Ages. | 4 ἀναμαχουμένοις Hertlein | ὅ ἐποέησε Patakis || 
10 εἶπε vulg.| 15 οἵ μὲν διακρυϑέντες K cum Cas. | κάϑηντο 
F | 18 voro: Maasvic. 

36. "3 

Ῥ 

10 

20 



Polyaen. IL 1, 7—10. — 63 

οὕτως ἄρα ἐδιδάχϑησαν οἱ σύμμαχοι πλείονας αὐτῶν 

εἶναι στρατιώτας τοὺς Δάκωνας. 
᾿4γησίλαος εἰς ᾿4σίαν ὅτε διέβη καὶ τὴν βασιλέως 8 896 

ἐλυμαίνετο, Τισαφέρνης ἀνοχὰς συνέϑετο. αἱ δὲ 
5 ἀνοχαὶ τρεῖς μῆνες, ἐφ᾽ ᾧ τε βασιλέα πεῖσαι, ὅσαι πό- 

λεις ᾿Ελληνίδες ἐν ᾿4σίᾳ, καὶ δὴ αὐτονόμους ἀφεῖναι. 

οἵ μὲν Ἕλληνες ἀνέμενον τὴν προϑεσμίαν" ὁ δὲ Πέρ- 
σης πολλὴν χεῖρα συλλέξας ἐπέϑετο τοῖς Ἕλληδιν. 

ὀρρωδία καὶ φόβος. ᾿Δ4γησίλαος καὶ φαιδρὸς τὴν 
10 ὄψιν. μάλα δὴ γαννύμενος ἐστρατήγησε "couv οἶδα 

Τισαφέρνῃ τῆς ἐπιορκίας" ἑξαυτῷ μὲν γὰρ πολεμίους 

τοὺς ϑεοὺς ἐποίησεν, ἡμῖν δὲ συμμάχους. ἴωμεν δὴ 
ϑαρροῦντες ὡς μαχούμενοι μετὰ τηλικούτων συμμά- 

- χων. ἀνεϑάρρησαν οἱ Ἕλληνες τῷ λόγῳ τοῦ στρα- 

15 τηγοῦ καὶ συμβαλόντες ἐνίκησαν τοὺς βαρβάρους. 
e. 83,8 "AyqeíAaog ἐπὶ Σάρδεις ἐλαύνων καϑῆκε λογοποι- 9 se; 

ovs, ὡς ἐξαπατῶν Τισαφέρνην στέλλεται μὲν φανερῶς 

ἐπὶ “υδίας, τρέπεται δὲ ἀφανῶς ἐπὶ Καρίας. ἠγγέλη 

ταῦτα Τισαφέρνῃ. ὃ μὲν Πέρσης ὥρμησε Καρίαν 
20 φυλάττειν, ὁ δὲ 4dxov κατέδραμε “υδίαν καὶ λείαν 

πολλὴν κατέσυρεν. 

e242 ᾿Δγησίλαος ἐς τὴν ᾿ἀκαρνάνων ἐνέβαλε. τῶν δὲ 10 891 
ἀναφυγόντων ἐς τὰ ὄρη, οὐκ ὀξεῖαν τὴν ἐπιδρομὴν 

Cap. 1. $ 8. Cf. Xenoph. Ages. 1, 10; Hellen. 8, 4, 5 sq. 
11 sq.; Corn. Nep. vita Ages. 2, 3sq. 

Cap. 1. $8 9. Cf. Xenoph. Hellen. 4, 3, 20; Plut. Ages. 
9. 10; Corn. Nep. Ages. 3; Front. 1, 8, 12. 

Cap. 1. 8 10. Cf. Xenoph. Hellen. 4, 6, 5 sq. 

4 τι. σαφέρνης F littera post v erasa | 5 μῆνες vulg.; μῆνας 
F; εἰς vg. u. Cas.: cf. 6, 63 || 6 καὶ δὴ del. R | 9 ἦν óo. K. cf. 
2, 1, 14. 2, 3, 13 || 10 ἐστρατήγησε λέγων vulg. | 16 ἐπὶ τὰς CK || 

.1T μὲν FH; μὲν γὰρ vulg. | 19 rcc(erat τίσγσαφερνη F || ὥρμησεν 
ἐπὶ H| 21 κατέσχεν H. 



64 Polyaen. II, 1, 10—12. 

ἐποιήσατο, ἀλλ᾽ ἐς τὰ πλάγια τῆς χώρας διαπέμπων 
ἐκέλευσεν ἐκ ῥιξῶν ἀνασπᾶν τὰ δένδρα. οἵ δὲ ᾿άκαρ- 
νᾶνες καταφρονήσαντες αὐτοῦ τῆς βραδυτῆτος καὶ τῆς 

περὶ τὰ δένδρα ἀσχολίας, ἐκ τῶν ὀρῶν κατέβησαν ἐς 
τὰς πόλεις τὰς ἐν τοῖς πεδίοις. ὁ δὲ ἑκατὸν ἑξήκοντα 

στάδια ὀλίγῳ μέρει τῆς νυχτὸς διαδραμὼν ἀρχομένης 

ἕω καταλαβὼν ἐν τῷ πεδίῳ τοὺς ᾿ἀκαρνᾶνας πολὺ 
πλῆϑος ἀνθρώπων καὶ βοσκημάτων καὶ τῶν ἄλλων 
χτημάτων λαφυραγωγήσας ἀνέζευξεν. 

᾿Δγησίλαος πυϑόμενος eii fetoos τὴν κατὰ Σκῶλον 

πάροδον φυλάττειν, πάσαις ταῖς ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων 

πρεσβείαις ἐν Θεσπείαις ἀναμένειν συνέταξεν" ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὰ σιτία τῆς στρατιᾶς συγκομίξειν ἐκεῖσε. 

Θηβαῖοι ταῦτα πυϑόμενοι μετῆλθον ἐπὶ τὴν κατὰ 
Θεσπείας πάροδον καὶ ταύτῃ παρεφύλαττον. ᾿4γησίλαος 

δυοῖν ἡμερῶν ὁδὸν ἀνύσας ἡμέρᾳ μιᾷ τὴν κατὰ Σκῶλον 
πάροδον ἐρήμην εὑρὼν ἄνευ μάχης διῆλϑεν. 

᾿“γησίλαος ἐπόρϑει τὴν Θηβαΐδα. οἱ [Θηβαῖοι] : 

κατελάβοντο λόφον ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ δύσβατον, καλού- 
μενον Γραίας ἕδος, ὥστε ἦν καὶ τὸ παρατάσσεσϑαι 

Cap. 1. $ 11. Cf. Xen. Hellen. 5, 4, 48 sq. 
Cap. 1. 8 12. Cf. Xen. Hellen. 5, 4, 49 sq. 

5 ρ΄ Θ΄ στάδια F; o ξ΄ Καὶ ex Xenoph. | 12. 16 Θεσπείαις et 
Θεσπείας P; Θεσπιαῖς et Θεσπιὰς K: cf. ad 2, 5, 2 et Eustath. 
ad Iliad. 2, 498 [| 16 ταύτῃ F; ταύτην vulg. Καὶ | 16 ἡμέρᾳ μιᾷ 
Schneider ad Xenoph. Hellen. 5, 4, 48 et R; μέραις δύο F; 
ἡμέρας δύο M; δυοῖν ἡμερῶν ὁδὸν ἐν μιᾷ ἀνύσας K| 17. ἐρή- 
μην F] ἔρημον M: cf. 5, 4. ὅ, 6 et 3, 9, 86. 4, 6, 16. 7, 17, 7 
18 of | Onfeior] W; ot F Ϊ 19 κατελάβοντο Dindorf. in "Steph. 
thes. II 1488; κατέλαβον τὸν F | καλούμενον m; καλέσας F: 
ὃν καλοῦσι K: cf. 1, 5. 7, 89; καϑ' ὃ ἦν R]| 20 Γραίας Wesse- 
Bp ad Anton. Itin. p. 897, cf. Schneider ad Xenoph. Hellen. 
5, 4, 50 et Steph. Byz. s. v. Τάναγρα; ῥέας F; cf. J. p. 539. 

15 
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Polyaen. II, 1, 12—14. 65 

δύσμαχον καὶ τὸ προχωρεῖν ἀδύνατον. προσποιεῖται 
δὴ λοξώσας τὴν στρατιὰν ἄγειν ἐπὶ τὸ ἄστυ τῶν 

Θηβαίων" καὶ γὰρ ἦν ἔρημον ἐξεστρατευκότων ἁπάν- 

τῶν. Θηβαῖοι περὶ τῇ πόλει δείσαντες τὸν λόφον 
καταλιπόντες ἠπείγοντο ἐς τὸ ἄστυ" ᾽Ζγησίλαος τὸν λόφον 

ἀκωλύτως διῆλϑεν. 
[2γησίλαος.] ἐν Δεύκτροις “ακεδαιμονέων πολλῶν 

ῥιψάντων τὰ ὅπλα καὶ λιπόντων τὴν τάξιν. ἵνα μὴ πολὺ 
πλῆϑος ἄτιμον γένοιτο. ἠξίωσεν ἀποδειχϑῆναι νομοϑέτης. 
E] M] 3 / 3 A ’ L4 3 ' 

ἐπειδὴ ἀπεδείχθη, οὐ καινοὺς νόμους ἔγραψεν, ἀλλὰ 

τοὺς παλαιοὺς ἰσχύειν μετὰ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην. 
3 , 2 ἐν T y /, 
“4γησίλαος. ἐν τῇ Σπάρτῃ στασεῶς γενομένης, 

ὥστε τῶν ὁπλιτῶν οἱ πολλοὶ κατελάβοντο λόφον ἱερὸν 

᾿Δρτέμιδος Ἰσσωρίας ἐγγὺς Πιτάνης" ἐνέκειντο δὲ 

Βοιωτοὶ καὶ ᾿άρκάδες ἐμβεβληκότες, καὶ δέος ἦν ἀμή- 

χανον, ἐν τῷ πολέμῳ καὶ στάσις --- οὐ μὴν αὐτὸς ἔδει- 
σεν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὅπλοις βιάξεσϑαι τοὺς ἐπὶ τοῦ λόφου 

σφαλερὸν, τὸ δὲ ἱκετεύειν ταπεινὸν ὃν παρῆκεν. αὐτὸς 
δὲ μόνος ἄοπλος ἀτρέπτῳ καὶ πολλῷ τῷ προσώπῳ 

' ' , E] ᾿ ern s 2 - , » e 5 , 
πρὸς τὸν λόφον ἐλθὼν “οὐκ ἐνταῦυϑα΄, ἔφη, “ὦ νεανίαι, 
dese y 21-7329 6 Lo da, τ , ' , , 
ὑμᾶς vafe ἀλλ᾽ ὑμεῖς uiv εἰς τόνδε τὸν λόφον᾽, 
er D ec A Y ΄ὔ 1 , v 
ἕτερον δείξας, “ὑμεῖς δὲ ἐς τόδε τὸ χωρίον ἄπιτε καὶ 

Cap. 1. $ 183. Cf. Plut. Ages. 30; apophth. reg. et imp. 
Ages. 10; apophth. Lacon. Ages. 73. 

Cap. 1. 8 14. Cf. Plut. Ages. 32; Corn. Nep. Ages. 6, 2. 

1 προχωρεῖν Heringa; procedere V; προσχωρεῖν F|3 65- 
βαίων Hertlein: cf. ad 2, 30, 3; Θηβῶν ἘΠ [4γησίλαος,] in- 
serui || 8 λιπόντων vulg.; : ὀιαλιπόντων Ε; δὴ λιπόντων W 
10 ἐπειδὴ F] ἐπεὶ δὲ C | 12 γενομένης, τῶν μὲν ὁπλιτῶν R | 
14 Ἰσσωρίας Meursius; ἐσορίας F; Ὀρϑείας vulg. | 16 ἔν vs τῷ 
πολέμῳ καὶ στάσει K mutata interpunetione Ι 18 ὃν vulg.; om. 
F | 19 πολλῷ] confert Abresch πολλῷ τῷ ὀφϑαλμῷ βλέπειν: 
φαιδρῷ K; ἁπλῷ Roth.: cf. 8, 8. 8, 23, 15 | 20 νεανία F. 

PonvAENVs, ed. Melber. 5 

13 511 

14 369 
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66 Polyaen. II, 1, 14—17. OM 1 

qoovosive. ot δὲ Μάκωνες, ὡς ἀγνοοῦντος τὴν διά- 
νοιαν αὐτῶν τῆς ἀποστάσεως. κατῃδέσϑησαν καὶ oi 
προσέταξεν εὐπειϑῶς ἀνεχώρησαν. νύκτωρ δὲ τοὺς 
ἐξάρχους τῆς στάσεως, ἄνδρας δώδεκα, ἄλλον ἄλλῃ 

ὑπεξάγων ἔπαυσε τὴν στάσιν. 5 
᾿4γησίλαος, πολλῶν αὐτομολούντων καὶ τῆς στρα- e. 34,2 

τιᾶς περιδεῶς ἐχούσης, ἵνα λανϑάνοιεν τοὺς μένοντας 

οἱ ἀποδιδράσκοντες, περιπέμπων ἐν ταῖς νυξὶν ἀνὰ 

τὰς στιβάδας καὶ τὰ συσσίτια τὰς ἐρριμμένας ἀσπέδας 

ἐκέλευσε συλλέγειν καὶ ὡς αὐτὸν κομίζειν, ἵνα μὴ 10 
κειμένης ἀσπίδος ὁ δεσπότης ξητοῖτο. οὐ τοίνυν οἵ 

αὐτομολοῦντες ἔτι ἐγιγνώσκοντο τῶν ὅπλων οὐ φαι- 
νομένων. 

“Ἵγησίλαος ΤΟΝ Φώκαιαν χρόνῳ πε atÉ καὶ e. 54,3 

οὔτε τὴν πόλιν ἑλεῖν ἴσχυεν καὶ τοῦ χρόνου τὴν τριβὴν 15 

οὐκ ἔφερε. πολλῷ ye μὴν μᾶλλον ἐταλαιπώρουν οἷ᾽ 

τῶν Φωκαέων σύμμαχοι. ὃ δὲ διαλύσας τὴν πολιορ- 

κίαν ἀνεχώρησεν" ἄσμενοι δὴ καὶ οἵ τῶν Φωκαέων 

σύμμαχοι τῶν πολεμίων ἀπελϑόντων ἀπηλλάγησαν. 
τότε ᾿4γησίλαος ἐπιστρέφει, καὶ συμμάχων ἔρημον τὸ 20 

Φωκαέων ἄστυ κατελάβετο. 

᾿Ζγησίλαος Μακεδονίαν διοδεύων ἔπεμψε πρὸς 5.15.3 
᾽Δέροπον Μακεδόνων βασιλέα ἐπὶ τῇ διόδῳ σπενδό- 
μξνος. ᾿Δέροπος οὐκ ἐσπείσατο, αὐτὸς φήσας ἀπαν- 

Cap. 1. 8 16. Cf. Plut. Ages. 32. 
Cap. 1. $ 16. Cf. Front. 8, 11, 2. 
Cap. 1..$ 17. Cf. Polyaen. 4, 4, 3. 

2 oi Casaub.; οἷς F; ὡς quemadmodum V : cf. 2, 1,5 | 8 πέμ- 
πων K| 11 ξητῆται H. | 14 Φώκαιαν scripsi; Φωκέων F; Φω- 
«καέας Heringa; Φωκέας vulg. Front. 3, 11, 2 A. cum Phocenses 
(Phocaenses?) obsideret | 18. 21. Φωκαέων F] Φωκέων vulg. || 
24 αὐτὸς ΕἾ xol αὐτὸς M; ἀλλ᾽ αὐτὸς K. 
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τήσειν. τὸ [δὲ] ἱππικὸν ἐξέταττε πυϑόμενος ἱππέας ὀλίγους 

εἶναι τῷ Δάκωνι. ὁ δὲ, ἵνα δόξεις τῶν ὄντων πλεί- 

ονας ἱππέας ἔχειν, τὰ μὲν πεζὰ τέλη προέταξεν" ὄπι- 

σϑεν δὲ τοὺς ἱππέας, ὕσους εἶχεν, ἐς διφραλαγγίαν ἐπι- 

στήσας, ἀνέμιξεν ὄνους καὶ ἡμιόνους καὶ τῶν ἵππων 

ὅσοι διὰ γῆρας ἀχϑοφοροῦντες εἵποντο. τούτοις ἐπο- 
χούμενοι ἄνδρες ὅπλισιν ἱππικὴν ἔχοντες φαντασίαν 

παρέσχον ἱππικοῖ πολλοῦ. ᾿Δέροπος καταπλαγεὶς τὴν 

δίοδον ἐσπείσατο. 

᾿Δγησίλαος ἐστρατοπέδευεν ἐν Βοιωτίᾳ. τῶν συμ- 

μάχων συνάψαι μάχην δεδιότων, λάϑρα δὲ ἐς Ὀρχο- 

μενὸν, φίλην πόλιν, ὑπορρεόντων, ἀφανῶς πέμψας 

πρὸς Ὀρχομενίους ἐκέλευσε μηδένα χωρὶς αὑτοῦ σύμ- 

μαχον δέχεσϑαι. οὐ τοίνυν ἔχοντες ποῖ τρέποιντο οἵ σύμ- 

μάχοι οὐκέτι περὶ φυγῆς, ἀλλὰ περὶ νίκης ἐβουλεύοντο. 
6.338 [4γησίλαος Θηβαίοις παρετάσσετο. oí δὲ τὴν 4a- 

20 

κωνικὴν φάλαγγα ῥῆξαι βουλόμενοι καὶ διεξελϑεῖν. 

καρτερῶς ἠγωνίζοντο, καὶ φόνος ἀμφοτέρων πολύς. 

"Ayq6(Amog παρήγγειλε᾽ 'παυσάμενονι τῆς ϑυμομαχίας 

διαστῶμεν. oí μὲν διέστησαν. Θηβαῖοι δὲ διαδρα- 

μόντες ἔφευγον. ᾿4γησίλαος κατὰ τὴν οὐραγίαν αὐτοῖς 

ἐπέκειτο, καὶ οὐκέτι φόνος ἦν ἀμφοτέρων, ἀλλὰ μόνων 
τῶν φευγόντων. 

18 

19 894 

"AyqelAaog παραταξάμενος ἰδὼν ἐϑελοκακοῦντας 20 

Cap. 1. 8 18. Cf. Front. 1, 11, 5. 
Cap. 1. 8 19. Of. Front. 2, 6, 6. 

1 [δὲ] add. Rud. Schoell | 3 ὄπιϑεν F | 5 ἀνέμιξεν P, 
marg.; ὑπέταξεν H; ἀνέμεινεν F | 6 ἐπεπαύοντο K || τούτοις 
K, quod probavit Hertlein (Iahnii annal. 1861, p. 251 coll. 
7, 10); τούτων F | 7 ὅπλησιν F | 12 ὑπαπορρεόντων Hertlein 
(lahnii annal. 1861, p. 251) | 13 αὐτοῦ F || 22 φόνος corr. F, ex 
φόβος | μόνων ΕἾ μόνον H M. 

5* 



68 ᾿ς Polyaen. II, 1, 20—22. 

τοὺς συμμάχους ἀνεχώρησεν" ἦν δὲ ἡ ἀναχώρησις διὰ 
στενῶν ὀρῶν, ἐν οἷς προσεδόκα τοὺς Βοιωτοὺς ἐπι- 

χειρήσειν. ἔταξεν οὖν τοὺς μὲν “ακεδαιμονίους προη- 

γεῖσϑαι, τοὺς δὲ συμμάχους ovoaysiv, ἵνα τῶν πολε- 

μίων κατὰ τὴν οὐραγίαν προσκειμένων ἀνάγκην ἔχοιεν 5 

ἀνδρείως ἀγωνίζεσϑαι. 
811. 2] "AyqueíAmog ἐμβαλὼν ἐς Βοιωτίαν δῃοῦν καὶ δεν- 

δροτομεῖν τὴν χώραν ἐκέλευσε τοῖς συμμάχοις" τῶν 

δὲ ὀχνούντων παρήγγειλεν ἀπέχεσϑαι δῃώσεως. τὰς 

μέντοι μεταστάσεις τοῦ στρατοπέδου δὶς καὶ τρὶς τῆς 10 
ἡμέρας ἐποιεῖτο. ἀναγκαίως οὖν τὰς καλύβας ἐγεί- 

ροντὲς ἔτεμνον τὰ δένδρα διὰ τὴν αὑτῶν χρείαν, οὐ 
διὰ τὴν τῶν πολεμίων βλάβην" ἴσον δὲ ἄρα ἦν τοῖς 

πολεμίοις τὸ βλάπτεσϑαι. 
51/60 22 "AynéíAmog ἐν Αἰγύπτῳ Νεχτανεβῷ συμμαχῶν ἐς 15 

χωρίον κατακλεισϑεὶς περιετειχίξετο. τοῦ δὲ Αἰγυπτίου 

“τὸν περιτειχισμὸν οὐ φέροντος, ἀλλὰ διακινδυνεύειν 
ἀξιοῦντος οὐκ ἐπείσθη. ἀλλ᾽ ἐνέμεινεν, ἕως περιετα- 

φρεύϑη καὶ περιετειχίσϑη τὸ πᾶν, πλὴν ὀλίγου τοῦδε, 

ὃ στόμα καὶ δίοδος ἦν τοῦ τείχους. ᾿Δ4γησίλαος ἀνε- 30 

βόησεν “οὗτος τῆς ἀλκῆς ὁ καιρός", καὶ διὰ τοῦ στό- 

ματος ἐξώρμησεν κατ᾽ ὀλίγους τῶν πολεμίων ἐν τῇ 

στενότητι φονεύων. καὶ τὸ περιβεβλημένον τεῖχος ἔρυμα 

ἔχων πρὸς τὸ χυκλωϑῆναι μὴ δύνασϑαι. 

25 
Cap. 1. 8 22. Cf. Plut. Ages. 39; apophth. reg. et imp. 

Ages. 11; apophth. Lacon. Ages. 78; Diod. 15, 93. 

10 μετὰ στρατοπεδὸ δὶς spatiis circa ternarum litterarum 
relictis F, ; μεταστάσεις τοῦ στρατοπέδου δὶς corr. F, | 12 αὐτῶν 
F]|13 ἄρα ἦν ΕἸ ἦν ἄρα M; zv vulg. | 18 ἐνέμεινεν P,; ἐνέ- 
uevsy F  περιετραφεύϑη F | 19 ὀλίγου τοῦδε F; ὀλίγου cov, 
δι᾿ οὗ Hertlein | 21 ὃ del. Hertlein | 22 κατ᾽ ὀλίγους F; οὐκ 
ὀλίγους vulg., Gutschmid: cf. 2, 25. 
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Polyaen. I], 1, 238—265. . 69 

᾿Δγησίλαος πρὸς Βοιωτοὺς παρετάξατο. ἦν ἀμφίέρ- 29 s» 
ροπος ἡ νίκη" νὺξ γὰρ διέλυσε τὴν μάχην. ὁ δὲ μέσης 
νυκτὸς τοὺς πιστοτάτους. διέπεμψε κελεύσας oUg δύ- 

ψαιντο γνωρίσαι Σπαρτιάτας νεκροὺς, ἐπαμησαμένους 

κόνιν ἀποκρύψαι. οἵ μὲν τοῦτο πράξαντες πρὸ ἡμέρας 
ἀνεχώρησαν" οὗ πολέμιοι δὲ ἡμέρας γενομένης αὑτῶν 
νεχροὺς ἰδόντες ἅπαντας κειμένους, τοὺς δὲ τῶν Σίπαρ- 

τιατῶν ὀλίγους, ἄϑυμοι καὶ δειλότεροι ταῖς γνώμαις 
ἐγένοντο ὡς Δακεδαιμονίων τὴν víxqv ἐχόντων. 

᾿Δγησίλαος ἀπὸ τῆς ᾿4σίας ἐπανιὼν διὰ Βοιωτίας 24394? 

ἐπορεύετο" Θηβαῖον προκατελάβοντο τὰ στενὰ, ÓV ὧν 
ἐχρῆν πορεύεσθαι. ὁ δὲ ἐπιμηκύνας τὴν φάλαγγα 
ἦγεν ἐπὶ δύο τάξας, παραγγείλας φανερῶς ὁρμᾶν ἐπὶ 

τὴν πόλιν. Θηβαῖοι δείσαντες, μὴ καταλάβοιτο τὰς 

Θήβας, ἔξω τῆς δυνάμεως οὔσης, ἀπολιπόντες τὰ στενὰ 

διὰ τάχους ἐπανῆλθον ἐς τὴν πόλιν" ᾿Ζγησίλαος δὲ 

ἀσφαλῶς τὸ στράτευμα διεπόρευσεν. 

"AyqeíA«og ἐς Θήβας ἐνέβαλε" Θηβαῖοι τὸ πεδίον 25 sw 

διετάφρευσαν καὶ ἀπεχαράκωσαν᾽ τοῦ χαρακώματος 

ἑκατέρωθεν δύο πάροδοι στεναί. βουλόμενος ᾿4γησί- 

λαος παρελθεῖν πλινϑίον τάξας κοῖλον προῆγεν ἐπὶ 

τὴν πάροδον τὴν κατὰ τὸ εὐώνυμον. Θηβαίων ἐνταῦϑα 

πάντων ἀντιταξαμένων. ὁ δὲ μεταβαλόμενος ἀπ᾽ 

οὐρᾶς ἐπὶ τὴν ἑτέραν πάροδον τοὺς εἴργοντας οὐκ 

ἔχουσαν, εἴσω παρελϑὼν. τὴν χώραν τεμὼν ἐπανῆλϑεν 
οὐδενὸς ἀντιστάντος. 

Cap. 1. $ 24. Cf. Front. strat. 1, 4, 3. 

6 αὐτῶν F; τοὺς αὑτῶν vulg. | 18 τάξας ΕἾ τάξεις MD: 
cf. 5, 18; Herod. 6, 111; Hertlein ad Xenoph. Anab. 4, 8, 11 | 
14 καταλάβοιτο Rud. Schoell; καταλάβοιντο F | 15 ᾿ἀϑήνας M. 
16 διὰ τοῦ τάχους F | 23 μεταβαλλόμενος F, corr. K et Patakis. 

& 
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10 Polyaen. II, 1, 26—27. 3 

26 ᾿Δγησίλαος ἐστρατοπεδεύσατο Δαμψάκου πλησίον. 
ἧκόν τινες ἐκ τῶν μετάλλων ἐχπεπηδηκότες Ἕλληνες 
ἀγγέλλοντες, ὡς ἄρα “αμψακηνοῖς πάντες μεταλλεύου- 
σιν οὺς ἂν λάβωσι. τὸ στράτευμα ἠγανάκτησε, καὶ 

πρὸς τὸ τεῖχος ὥρμησε διαρπασόμενον τὴν πόλιν. ὕ 
᾿4γησίλαος κωλῦσαι μὴ δυνάμενος σῶσαι τὴν πόλιν 
βουλόμενος ὡς ὑπεραγανακτῶν δὴ ἐκέλευσεν αὐτοὺς 

δραμόντας ἐκκόψαι τὰς ἀμπέλους πρώτας" εἶναι γὰρ 

τῶν πρώτων “αμψακηνῶν. oí δὲ πρὸς τὸ ἐκκόπτειν 
ἐτράποντο: ὃ δὲ καιρὸν ἔσχε πέμψας μηνῦσαι Δαμ- 10 

ψακηνοῖς, ὡς χρὴ τὴν πόλιν ἀσφαλῶς φυλάττειν. 
s» 97 ὼΚ᾿Δγησίλαος, ἀντικαϑημένων “ακεδαιμονίων καὶ 6.43,5 

Θηβαίων, μέσου [τοῦ] ποταμοῦ διεέργοντος, ὁρῶν τοὺς 
“ακεδαιμονίους διαβαίνειν τὸν Εὐρώταν προϑυμου- 

μένους, δεδοικὼς πλείονας τοὺς Θηβαίους ὄντας μετὰ 15 

τῶν συμμάχων λογοποιοὺς καϑῆκεν, ὡς ἄρα χρησμὸς 

εἴη, τοὺς προτέρους τὸν ποταμὸν διαβάντας ἡττᾶσϑαι. 

οὕτως μὲν δὴ τοὺς Ζακεδαιμονίους ἐπισχὼν, ὀλίγους 

τῶν συμμάχων ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ καταλιπὼν καὶ στρα- 
τηγὸν ἐπ’ αὐτῶν τὸν Θάσιον Σύμμαχον, ἐντειλάμενος. 20 

Θηβαίων τὸν ποταμὸν διαβάντων. αὐτοὺς φεύγειν ὅτι 

τάχος. ἄλλους τινὰς ἐς ἐνέδραν κατέκρυψεν ἐν τοῖς 

κοίλοις χωρίοις, αὐτὸς δὲ τοὺς στρατιώτας ἐς ὀχυρὸν 

χαὶ δασὺ χωρίον ἀγαγὼν ἐπέστησεν. Θηβαῖοι τοὺς 
περὶ Σύμμαχον ὀλίγους ὄντας ἰδόντες, ϑαρροῦντες, 25 

Cap. 1. 8 27. Cf. Front. strat. 1, 10, 8. Diod. 15, 65. 

3 Λαμψακηνοῖς Hertlein et idem παρὰ pro ἄρα; Aoepuwon- 
νοὶ F: ὡς ἄρα legitur 1, 43. 2, 1, 4. 2, 1, 27. 5,3, 2. 8, 22 | πάντας 
Cas. [|μεταλλεύειν κελεύουσιν Malina| 13 [τοῦ] Καὶ | 14 εὑρῶτα 

.F | 28 αὐτὸς M; αὐτοὺς F | 24 ἐπέστησεν F; ὑπέστησεν vulg. 



Polyaen. 1I, 1, 27— 80. ΤΙ 

διαβάντες, φεύγοντας διώκοντες, ἐς τὴν ἐνέδραν ἐμ- 
πεσόντες ἀνῃρέϑησαν ἑξακόσιοι. 

9.834 4γησίλαος ἐς τὴν Μεσσηνίαν ἐμβαλὼν ἔπεμψε κατά- 98 

σκοπον. τοῦ δὲ ἀγγείλαντος, ὡς οὐ μόνον οἵ Μεσήνιοι 
5 τῆς πέλεως ἔξω προΐασιν, ἀλλὰ καὶ a6 γυναῖκες αὐτῶν 

καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ ἐλεύϑερα σώματα, ἀνέξευξεν ὡς 

ἀπεγνωκότων τὸ ξῆν καὶ διὰ τοῦτο ἀνδρειοτέρως μα- 

χουμένων. ' 

᾿Δγησίλαος, ἐπειδὴ “ακεδαιμόνιοι κατακλεισϑέντες 99 seo 

10 εἴσω τῆς Σπάρτης ὑπὸ Θηβαίων οὐκ ἔφερον τὸ τει- 
χήρεις μετὰ τῶν γυναικῶν φρουρεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπεξελ- 

ϑόντες γενναῖόν τι δρῶντες ἢ κρατεῖν ἢ ἀποϑνήσκειν 

ἡροῦντο, ἀπέτρεψεν αὐτοὺς ἀναμνήσας, ὅτι καὶ ἡμεῖς 
ποτὲ ᾿4ϑηναίους τειχήρεις ἐπονήσαμεν᾽ οἵ δὲ οὐκ ἠξίω- 

16 σαν ἐπεξελθόντες αὑτοὺς ἀναλῶσαι πάντας, ἀλλὰ τῆς 

πόλεως καὶ τῶν τειχῶν φύλακας καταστησάμενοι αὖ- 

τοὺς διεσώσαντο, τῶν πολιορκούντων πονηϑέντων τῷ 

χρόνῳ καὶ αὐτῶν ἑκόντων ἀποστάντων. j 
ei22 ᾿4γησίλαος ἐν I4oíg λείαν ἦγε πολλὴν τῶν βαρ- 80 sos 
20 βάρων ἐπικειμένων καὶ τοξευόντων καὶ ἀκοντιξόντων᾽" 

ὁ δ᾽ ὅσους εἶχε τῶν αἰχμαλώτων βαρβάρους, δεδεμέ- 

νους γυμνοὺς προέταξε τοῦ στρατοπέδου. οἵ προσ- 

Cap. 1. 8 80. Cf. Front. strat. 1, 4, 2. 

5 προΐασιν ΕἾ προιᾶσιν vulg. || 6 Post τέκνα lacunam statuit 
Lugebil, Iahnii annal. suppl. V, p. 545 sq., in qua suppl. καὶ 
of δοῦλοι vel tale quid; καὶ [πάντα] τὰ Rud. Schoell | ἀνέξευ- 
ξαν F,; corr. F, | 11 τῶν om. M | 12 ἀποϑνήσκειν ΕἸ ἀποθανεῖν 
M: cf. 1, 17. 2, 5, 1. 8, 49 et 2, 38, 1. 7, 46 | 18. ἀπέτρεψεν 
C; ἀπέστρεψεν F | 158 et 16 αὐτοὺς F | 17 πολιορκούντων Op- 
pugnatoribus V; πολιορκηϑέντων F || πονηϑέντων F | 21 βαρβά- 
ρους FH; βαρβάρων CK|| 22 γυμνοὺς Hertlein coll. 3, 9, 62; 
μόνους Εἰ; γυμνοὺς μόνους H; μόνους del. K. 



12 Polyaen. II, 1, 30—2, 1. 

, ^ , 2 , 3 , 

κείμενοι γνωρίσαντες vovg οἰκείους ἐπαύσαντο ἀφιέντες 

τὰ βέλη. 
394 31 "AyqeíAeog εἰς Μένδαν ἀττικίξουσαν λάϑρα νυχτὸς 

παρελϑὼν τὸ καρτερώτατον τῆς πόλεως κατασχὼν, τῶν 
“Μενδαίων ἀγανακτούντων καὶ σπουδῇ συνελθόντων 5 
εἰς ἐκκλησίαν. ἐπιστὰς “τί᾽, ἔφη, ᾿ϑορυβεῖσϑε; οἵ γὰρ 

ἡμίσεις ὑμῶν κοινωνοῦσι τῆς προδοσίας τῶν ἐμοὶ 
καταλαβεῖν τὴν πόλιν παρασχόντων.᾽ οἵ Μενδαῖοι ἀλλή- 

λους ὑπόπτους ἡγησάμενοι τῆς ταραχῆς ἐπαύσαντο. 

82 ᾿4γησίλαος τοὺς ἐνδόξους καὶ πολυφίλους αἰχμα- 6.43,3 

λώτους ἄνευ λύτρων ἀπεδίδου ποιῶν αὐτοὺς ἀπίστους τι 

παρὰ τοῖς πολίταις. 

33 "AyqeíAmoe ἐν ταῖς διαπρεσβείαις ἠξίου τῶν z0-es5? 

λεμίων τοὺς μάλιστα δυνατοὺς πέμπεσϑαι πρὸς αὑτὸν, 

οἷς διαλέξεται περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων. τούτοις 15 

ἐπὶ πλεῖστον συγγιγνόμενος καὶ κοινωνῶν ἑστίας καὶ 

σπονδῶν ταῖς πόλεσι στάσιν ἐνεποίει διὰ τὰς τῶν 

πολλῶν, ὑποψίας. 

2. ΚΛΕΑΡΧΟΣ. 

1 Κλέαρχος πολλὴν στρατιὰν ἄγων ἦλϑεν ἐπὶ m0-e155 

ταμὸν τῇ μὲν εὐδιάβατον ἄχρι κνήμης, τῇ δὲ βαϑὺν 51 

ἄχρι μαστοῦ" πρῶτον μὲν ἐπειρᾶτο κατὰ τὸ εὐδιάβατον 

Cap. 9. De fontibus οὗ, J. p. 527—538. 

8 παρασχόντων K Patakis; κατασχόντων F | 10 λαμβάνων 
«iyu. H | 13 πολεμίων FH; πολιτῶν Καὶ | 14 αὑτὸν Hertlein, 
αὐτὸν FH | 15 διαλέξεται K, quod Hertlein in textum reci- 
piendum esse censet, non propter aoristi formam διαλέξηται, 
quam F exhibet (cf. 8, 9, 40. 5, 35) sed quod offendat modus 
coniunctivus | 16 συγγιγνομένοις F | 17 σπονδῶν H vulg.; σπο- 
δῶν FV: cf. 5, 5| 20 ἐπὲ τὸν ποταμὸν F,; corr. F,. 

! 
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Polyaen. II, 2, 1—3. 13 

ἄγειν. τῶν πολεμίων ἀπωτέρω τοῦ ποταμοῦ σφενδο- 

νώντων καὶ τοξευόντων καὶ τοὺς διαβαίνοντας ἀνειρ- 

γόντων ὁ Κλέαρχος τοὺς ὁπλίτας ἤγαγε διὰ τοῦ βαϑυ- 
τέρου, ἵνα τὸ μὲν πολὺ τοῦ σώματος ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ 
κρύπτοιτο, τὰ δὲ ὑπερέχοντα τοῦ ὕδατος τῇ ἀσπέδι 
φυλάσσοιτο. οἵ μὲν ὁπλῖται ἀσφαλῶς διαβαίνοντες 
ἀνέκρουσαν τοὺς πολεμίους" ἡ δὲ λοιπὴ στρατιὰ κατὰ 
τὸ εὔπορον τοῦ ποταμοῦ διῆλϑεν ἀκωλύτως. 

Κλέαρχος Κύρου πεσόντος ἀναχωρῶν μετὰ τῶν 294» 
Ἑλλήνων ἐστρατοπέδευεν ἐν κώμῃ τροφὴν ἄφϑονον 
ἐχούσῃ. Τισαφέρνης πρέσβεις πέμψας ἠξίου μένειν 

αὐτόϑι τοὺς Ἕλληνας παραδόντας αὑτῷ τὰ ὅπλα. Κλέ- 
αρχος ὑπεκρίνατο προσίεσϑαι τοὺς λόγους, ὅπως Τι- 

σαφέρνης ἐλπίδι σπονδῶν ἐς τὰς κώμας διαπέμψειε 

τοὺς πολλοὺς τῶν Περσῶν. ὃ μὲν δὴ νομίσας εἶξαι 
τὸν Κλέαρχον διέλυσε τὴν δύναμιν. ὁ δὲ νύχτωρ 

τοὺς Ἕλληνας ἐξαγαγὼν τῇ πορείᾳ προέλαβεν ἡμέραν 
ὅλην καὶ νύκτα τοῦ Τισαφέρνου βραδέως τοὺς δια- 
λυϑέντας συνάγοντος. 

Κλέαρχος Κύρῳ μὲν συνεβούλευεν αὐτῷ μὴ κιν- 8 401 
δυνεύειν, ἀλλ᾽ ἐφορᾶν τὴν μάχην᾽ μαχόμενον γὰρ 

μηδὲν μέγα συμπράξειν τῷ σώματι, παϑόντα δέ [τι] 

Cap. 2. $ 2. Οὗ Xenoph. Anab. 2, 1 sqq.; Ktesias ap. 
Photium 8 58. 

Cap. 2. 8 8. Ad priorem partem cf. Plut. Artax. 8, ad alte- 
ram Diod. 14, 23. — Ο. Kaemel, Philol 34 p. 516 sqq.; 
W. Vollbrecht, Zur Würdigung und Erklürung von Xenophons 
Anabasis (Ratzeburg 1880) p. 78q.; J. p. 527—529. 

6 διαβάντες Hertlein | 10 ἐστρατοπέδευεν ΕἼ ἐστρατοπέδευ- 
σεν vulg.| 11 τισσαφέρνης F | 12 αὐτῷ F | 18 τοῦ om. H | τισ- 
σαφέρνου F | 19 συνάγοντος K; συναγαγόντος FH | 22 μηδὲν 
[dv] K | συμπράξειν Hertlein; συμπρᾶξαν L | [τι] Patakis. 
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MEI 
πάντας ἀπολεῖν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ. τὴν δὲ φάλαγγα 
τῶν Ἑλλήνων κατ᾽ ἀρχὰς μὲν βάδην ἦγε τῇ εὐταξίᾳ 1 
τοὺς βαρβάρους ἐχπλήττων᾽ ὡς δὲ βέλους ἐντὸς ἤμελ- 
λὲν εἶναι, δρόμῳ χρῆσϑαι παρήγγειλεν, ὅπως μηδὲν 

ὑπὸ τῶν βελῶν βλάπτοιντο. καὶ δὴ τὸ ᾿Ελληνικὸν 5 

κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοὺς Πέρσας ἐνίκησεν. 

41 4 Κλέαρχος μετὰ τὸν Κύρου ϑάνατον τῶν Ἑλλήνων 

κατασχόντων χώραν πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν --- ποταμὸς 

ἐχυκλοῦτο τὴν χώραν ἐλαχίστῳ διειργομένην ἰσϑμῷ 

μὴ νῆσον εἶναι --- κωλύων ἔνδον στρατοπεδεύειν, ὡς 10 

οὐκ ἔπειϑε, πεπλασμένον αὐτόμολον καϑῆκεν ἀπαγ- 

γέλλοντα ᾿βασιλεὺς τὸν ἰσϑμὸν ἀπειλεῖ ἀποτειχίσαιἶ. 
τοῦτ᾽ ἀκούσαντες of Ἕλληνες καὶ πεισϑέντες Κλεάρχῳ 

στρατοπεδεύουσιν ἐχτὸς ἰσϑμοῦ. 
-40 b Κλέαρχος λείαν ἄγων πολλὴν ἐπὶ λόφου κατα- 15 

ληφϑεὶς, περιχαρακευόμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων, δεομέ- 
vov τῶν ἡγεμόνων διακινδυνεύειν, πρὶν ἅπαντα 

περιχαρακωϑῆναι τὸν λόφον, ϑαρρεῖν αὐτοὺς ἐκέλευσεν, 

ὡς πρὸς ὀλίγους ἐσομένης διὰ τὸ χαράκωμα τῆς μάχης. 

ἑσπέρας δὲ. προσιούσης χαταλιπὼν τὴν λείαν κατὰ τὸ 20 

διαλεῖπον τοῦ χάρακος διεξεπαίσατο τοὺς ἀπαντῶντας 

ἐν στενῷ κατακόπτων. 
-401 6 Κλέαρχος λεηλατήσας Θράκην μὴ φϑάσας ἐπαν- «.10,. 

Cap. 2. 8 4. Cf. Xenoph. Anab. 2, 4, 14— 25. 

1 ἀπολεῖν Hertlein; perditurum V ; ἀπολιπεῖν F || τοῖς μετ᾽ 
αὐτοῦ FH || 9 διειργομένην Schneider ad Xenoph. Anab. 2, 4, 22, 
K et Hertlein coll. Achille Tatio 4, 12: εἰς yàg αὐτὴν διεῖργεν 
στενωπὸς Τὸ μὴ πᾶσαν νῆσον γενέσϑαι: διειργόμενος F; cf. 
etiam Thucyd. 6, 1 cum interpr. | 10 νῆσον ΕἾ νῆσος Casaub. 
et Darmarius in marg. ὃ | 11 ἀπαγγέλοντα F | 14 τοῦ ἰσϑμοῦ 
K | 20 προσιούσης F] προιούσης vulg. | 21. διεξεπαίσατο K, διε- 
ξεπέσατο F; διεσπάσατο vulg.; διεξέπεσε h 
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ελϑεῖν ἐς Βυζάντιον ἐστρατοπέδευσε πλησίον ὄρους 

Θρακίου. τῶν δὲ Θρᾳκῶν ἀϑροιξομένων εἰδὼς ὅτι 
οὐνωθέντες ἐκ τῶν ὁρῶν ὁρμώμενοι νύχτωρ ἐπιϑή- 
σονται, προσέταξεν ἐν τοῖς ὅπλοις διατελεῖν καὶ τὰς 

ἐγέρσεις ποιεῖσθαι πυκνάς. αὐτὸς δὲ νυχτὸς οὔσης 
ἀφεγγοῦς λαβὼν μέρος τοῦ στρατεύματος ἐπεφαίνετο 

τύπτων τὰ ὅπλα τὸν Θράκιον τρόπον. οἱ δὲ ὡς τῶν 

πολεμίων ἐπιφαινομένων ἦσαν ἕτοιμοι πρὸς μάχην. 

ἐν τούτῳ καὶ οἵ Θρᾷκες ἐπεφάνησαν ὡς καϑεύδοντας 

αἱρήσοντες" οἵ δὲ ἐγρηγορίτες καὶ ὡπλισμένοι δεξά- 
μενοι τοὺς ἐπιδραμόντας πλείστους αὐτῶν ἀπέκτειναν. 

Κλέαρχος ἀποστάντων Βυξαντίων ξημιωϑεὶς ὑπὸ 

τῶν ἐφόρων ἐς “άμψακον κατέπλευσε ναῦς ἔχων τέσ- 

ὅαρας καὶ διέτριβεν ἐνταῦϑα μεϑύειν καὶ κωμάζξειν 

προσποιούμενος. ἐπολιορχοῦντο ὑπὸ Θρᾳκῶν Βυξάν- 

τιον" καὶ δὴ ἔπεμψαν τοὺς στρατηγοὺς δεησομένους 

τῆς Κλεάρχου βοηϑείας. ὁ δὲ ὡς ἀδυνάτως ἔχων διὰ 
τὴν οἰνοφλυγίαν ἐντυχεῖν αὐτοῖς ἡμέρᾳ τρίτῃ προσή- 

κατο καὶ δεηϑέντας οἰκτεῖραι φάσκων ὑπέσχετο συμ- 

μαχήσειν. πληρώσας δὲ δὴ ναῦς δύο πρὸς ταῖς τέτταρσι 

κατέπλευσεν ἐς Βυζάντιον καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν 

συνεβούλευσε πάντας τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ὁπλίτας. 

ἐπιβῆναι τῶν νεῶν ὡς ἐπιϑησομένους ὄπισϑεν τοῖς 

Θρᾳξὶ, τοὺς δὲ κυβερνήτας ἀναχϑέντας ἐπ᾽ ἀγκυρῶν 

Cap. 2. 8 1. Cf. Diod. 14, 12. — Schaefer, Demosth. 1, 
p. 24. 

8 οἰνωϑέντες ΕἼ] σωϑέντες vulg.; σινωϑέντες Iac. Gronovius; 
συϑέντες Heringa; συνθέοντες K ; λαϑόντες Blume ex V || ἀπάντας 
διάγειν Η || ὅ ποιῆσαι H | 7 Θράκειον K; Θρακεῖον F | 8 ἐπι- 
φερομένων H || 14 εϑύων F; corr. vulg. Ϊ 15 ϑρακῶν in ras. F, " 
11 τῆς ὑπὸ Κλεάρχου vulg. | 23 ὡς ἐπιϑησομένους F; ὡς 
ὠϑησομένους M || ὄπιϑεν F. 
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σαλεύειν, ἔστ᾽ ἂν ἴδωσιν αἰρόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ 
σημεῖον τῆς μάχης. οὕτω δὴ züvrov ἀναχϑέντων ὃ 
Κλέαρχος διψῆν ἔφη πρὸς τοὺς στρατηγοὺς καὶ πλησίον 
ἰδὼν καπηλεῖον μετ᾽ αὐτῶν εἰσελθὼν φυλακὴν κατα- 
στήσας ἔνδον ἀπέχτεινεν ἀμφοτέρους" καὶ συγκλείσας 

᾿τὸ χαπηλεῖον καὶ προστάξας τῷ καπήλῳ σιωπᾶν, τῶν 

2—401 8 

2—4091 9 

στρατηγῶν ἀνῃρημένων, τῶν ὁπλιτῶν ἀνηγμένων αὐτὸς 
τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας διὰ τάχους εἰσαγαγὼν κατέσχε 
τὸ Βυζάντιον. 

Κλέαρχος ἐλεηλάτει ov Θράκην καὶ πολλοὺς 

ἔκτεινε Θρακῶν" οἵ δὲ πρέσβεις ἔπεμψαν δεησομένους 

διαλύσασϑαι τὸν πόλεμον. ὁ δὲ τὴν εἰρήνην ἐπιζή- 

μὠνον ἡγούμενος ἐκέλευσεν ἐκ τῶν Θρᾳκῶν νεχρῶν σώ- 

ματα δύο ἢ τρία διατεμόντας τοὺς ὀψοποιοὺς ἀνα- 

κρεμάσαι" εἰ δὲ οὗ Θρᾷκες ἰδόντες ἔροιντο τὴν αἰτίαν, 

προσέταξε λέγειν ^ Κλεάρχῳ δεῖπνον παρασκευάξεται. 

ταῦτα οἵ πρέσβεις τῶν Θρᾳκῶν ἰδόντες φρίξαντες ἀνε- 

χώρησαν μηδὲν περὶ τῶν διαλύσεων εἰπεῖν ἔτι τολ- 
μήσαντες. 

10 

, e / L4 bj , , 
Κλέαρχος ὁπλίτας ἔχων ἐν πεδίῳ προσκειμένων e.21,3 

πολεμίων ἱππέων καὶ ἱπποκρατούντων συνέταξε τὸ 

στρατόπεδον ὀκτὼ τὸ βάϑος καὶ κατέστησεν ἀῤραιοτέ- 
^ ^ - , , ^ 

ρους ἢ κατὰ σχῆμα πλινϑίου καὶ παρήγγειλε TO Éyyet- 
, , € ^ Ἁ 3 , [4 3 , 

ρίδιον καϑέντας ὑπὸ τὴν ἀσπίδα βαϑύτατον ὀρύξαν 
, ri M N e x N Y ’ 2 , 

βόϑρον. oí μὲν ὥρυξαν, ὁ δὲ τοὺς ὁπλίτας ἐπανήγαγεν 

[ἐκ τῶν] ὀρυγμάτων ἐς τὸ πρόσω τοῦ πεδίου. τῶν δὲ 

Cap. 2. 8 8. Cf. Front. 3, 5, 1. 

1 ἔστ᾽ ἂν Koen. ad Greg. Cor. p. 224; ov ἀν EF | T ὁπλιτῶν 
Koen. p. 60; πολιτῶν F | 18 τῶν om. vulg. ΚΙ 25 ἀπήγαγεν 
H | 26 ἐκ τῶν om. F; add. vulg. 

21 

25 
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πολεμίων ἱππέων ἐμπεσόντων, ἀναχωρεῖν ἐπὶ πόδα 
παρήγγειλεν ἕως τῶν ὀρυγμάτων᾽ οἵ δὲ πολέμιοι μηδὲν 
προειδότες ἐπελαύνοντες τῇ ἵππῳ σφοδρῶς, ἐμπεσόντες 
τοῖς ὀρύγμασιν ἔπιπτον ἐπ᾽ ἀλλήλοις" o( Κλεάρχειοι 

δὲ ἀνήρουν τοὺς ἱππέας χαμαὶ κειμένους. ς 

, c M , , 

τευμα κατελάμβανον. ὁ δὲ παρήγγειλεν, εἰ γένοιτο 

νύκτωρ ϑόρυβος, μηδένα ὀρϑὸν ἀνίστασϑαι" ὁ δὲ 
3 ^ ς , 2 , ^ , 

ἀναστὰς ὡς πολέμιος ἀναιρείσϑω. τὸ παραγγελμὰα 

τοῦτο ἐδίδαξε τοὺς στρατιώτας καταφρονῆσαι τοῦ νυ- 

κτερινοῦ φόβου, καὶ οὕτως ἐπαύσαντο ἀναπηδῶντες καὶ 
ταραττόμενοι. * 

8. EIITAMINS$jNAAX. 

- Ἐπαμινώνδου τῆς γυναικὸς ἠράσϑῃ Φοιβέδας, poov- 
ρῶν τὴν Καδμείαν: ἡ δὲ τῷ ἀνδρὶ τὴν πεῖραν ἐμή- 
νυσεν. ᾿ΒΞπαμινώνδας προσέταξεν αὐτῇ τὸν Φοιβίδαν 
* x ὑποχρίνασϑαι καὶ νύχτα συνθέσϑαι ὡς καὶ τοῖς 

, , » ὡ E » - Ἁ » 

φίλοις αὐτοῦ γυναῖκας ἄλλας ἄξουσαν. ταῦτα uiv δὴ 

συνέϑεντο᾽ αἵ δὲ ἧκον καὶ συνέπιον τοῖς περὶ τὸν 

Φοιβίδαν ἄχρι μέϑης. καὶ ἠτήσαντο πρὸς ὀλίγον 
2 " 255 , ^ € 204 9 

ἐξελϑεῖν ἐπί τινα ϑυσίαν νυκτερινὴν ὡς αὐτίκα &va- 

στρέφουσαι. οἵ μὲν ἐπέτρεψαν τοῖς ϑυρωροῖς προσ- 

τάξαντες πάλιν αὐτὰς ἐσδέξασθαι" αἴ δὲ ἀπῆλϑον. 

Cap. 3. De fontibus cf. J. p. 545—550. 

4 ἀλλήλοις M; ἀλλήλους F; ἀλλήλων H: cf. 8, 21 | KAsco- 
χειοι W ; Κλεάρχιοι F: cf. Θιβρώνειοι 2, 19, Εὐμενείων 4, 6, 18, 
Σελεύκειοι et ᾿ἀντιγόνειοι 4, 9, 1, ΜΜεοεμνόνειοι 5, 44, 2, 'άγαϑο- 
κλείων 6, 41, 1|| 10 zov om. H | 14 Φοιβέδας W coll. 2, 5, 2; 
φοιβιάδας et 20 φοιβιάδαν F; Φοιβιάδης vulg. (cf. p. 78, 5) | 
17 doi. ὑποκρίνασϑαι F; φιλεῖν suppl. vulg., προσίεσϑαι Rud. 
Sehoell | 19 συνέϑεντο ΕἼ συνέϑετο vdlg.| 28 ἀπῆλθον D; vz- 
εξῆλϑον M; ὑπῆλϑον F; ἐπῆλϑον vulg. 

᾿Κλέαρχος ἦν ἐν Ggdxm: vvxvsgwol φόβοι τὸ στρά-10 402—0 

1 819 
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πρὸς δὲ ταῖς πύλαις ἀγένειοι νεανίσκοι τὰς τῶν γυναι- 
κῶν ἐσθῆτας ἀλλαξάμενοι καὶ μέαν αὐτῶν παραλαβόντες 

ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ τῆς ἔνδον, ἣ καὶ βραχέα λαλήσειν 
τοῖς πυλωροῖς ἔμελλεν, οὕτως ἄρα ἐπελθόντες τόν τε 

Φοιβίδαν αὐτὸν καὶ ὅσοι ἀμφ᾽ αὐτὸν πάντας ἔκτειναν. 6 
ὅτι 2 ᾿Επαμινώνδας Θηβαίων ἡγεῖτο, “ακεδαιμονίων e.144 

Κλεόμβροτος. Μεῦκτρα ἔνϑα ἡ μάχη" τὸ μὲν ἔργον 

ἰσόρροπον ἦν. ᾿Επαμινώνδας παρὰ Θηβαίων ἠτήσατο 

“ὃν βῆμα χαρίσασϑέ μοι, καὶ τὴν νίκην ξξομεν᾽. ἐπεί- 

σϑησαν, ἐνίκησαν. οἵ Μάκωνες εἶξαν, καὶ Κλεόμβροτος 10 

ὁ βασιλεὺς ἔπεσεν ἐν τῇ μάχῃ. 
818 ᾿Επαμινώνδας ἐν “εύκτροις προσῆγεν ἤδη τὴν ε.ὕ,: 

φάλαγγα: Θεσπιεῖς ἐθελοκακοῦντες εἵποντο. οὐκ 

ἠγνόησεν ᾿Επαμινώνδας, ἀλλὰ ὕπως μὴ ταράττοιτο ἡ 
τάξις ἐν τῷ καιρῷ τῆς μάχης, ἐκήρυξε Βοιωτῶν ἀπιέναι 15 

τοῖς βουλομένοις ἐξέστω. Θεσπιεῖς μὲν αὐτοῖς ὅπλοις 

ἀπηλλάσσοντο" ᾿Επαμινώνδας δὲ τοῖς μείνασιν ὁπλέταις 
συντεταμένοις καὶ προϑύμοις χρησάμενος εὐκλεῶς ἐνί- 

κησεν. 
869 4 ᾿Επαμινώνδας ὑπερέβαλλεν ἐς Πελοπόννησον. οὗ πο- 20 

(vel 3670 d u0L κατὰ τὸ Ὄνειον (ἐμβαλόντες) ἐστρατοπεδεύοντο. 
βροντὴ γίγνεται, καὶ φόβος αἵρεῖ τοὺς στρατιώτας. ᾿ ὃ 

μὲν μάντις ἐπισχεῖν ἐκέλευεν. ᾿Επαμινώνδας δὲ 'un- 

δαμῶς", ἔφη" τοὺς πολεμίους γὰρ ἐν τοιούτῳ χωρίῳ 

Cap. 8. $ 8. Cf. Paus. 9, 13, 8. 
Cap. 3. 8 4. Cf. Plut. apophthegm. reg. et imp. Epam. 9. 

— Schaefer, Demosth. I! p. 78 et 91. 

5 φοιβέδαν F,] φοιβιάδαν F,| 7 ἔνϑα ἦν ἡ μάχη M, at 
cf. 4, 6, 8 | 9 χαρέσασϑαι F | 18 συντεταμένοις Hertlein coll. 
4, 2, 22; συντεταγμένοις F | 20 ὑπερέβαλλεν Darmarius sup. 
scr. in ὃ; ὑπερέβαλεν ἘΠῚ ἐνέβαλλεν vulg. | πελοπόνησον F et 
sic saepe | 21 (ἐμβαλόντες) seclusi; ἐμβαλόντος Hertlein. 
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στρατοπεδεύσαντας ἐμβεβροντῆσϑαι. ὁ λόγος τοῦ στρα- 
τηγοῦ ϑάρσος ἐνέδωκε τοῖς στρατιώταις, καὶ προϑύ- 

uos ἠκολούϑησαν. 
᾿Επαμινώνδας ἐνέβαλεν ἐς τὴν Δακωνικὴν καὶ Ὁ sw 

ὅ οἷός τε ἦν διαρπάσαι τὴν Δακεδαιμονέων πόλιν" ἀλλὰ 
μεταγνοὺς οὐχ ἁψάμενος τῆς πόλεως ἀνέξευξεν. οἵ 

συνάρχοντερ ἠπείλουν αὐτῷ δίκην" ὁ δὲ δείξας αὐτοῖς 

τοὺς συμμάχους "ἀρκάδαφς Μεσηνίους, ᾿4ργείους, καὶ 

ὅσοι ἄλλοι Πελοποννήσιοι “εἰ “ακεδαιμονίους ἀναστά- 
10 τους ἐπεποιήκειμεν᾽, ἔφη, νῦν ἐχρῆν πᾶσιν ἂν τούτοις 

μάχεσθαι" ὡς καὶ νῦν συμμαχοῦσιν ἡμῦν Δακεδαιμο- 

νίους καϑαιροῦντες, οὐχὶ Θηβαέους αὔξοντες. ; 

el45 Ἐπαμινώνδας τοὺς Θηβαίους ἔπεισε τοῖς ἐπιδη- 
μοῦσι “ακεδαιμονέίων ἕν τοῖς γυμνασίοις παλαίξιν" 

.15 οἵ δὲ εὐκόλως καταβάλλοντες αὐτοὺς ἐδιδάχϑησαν 
καταφρονεῖν αὐτῶν καὶ ὡς ἀνδρειότερον τὸν πρὸς 

. . αὐτοὺς πόλεμον ϑαρροῦντες ἐξήνεγκαν: 

e133 Ἐπαμινώνδας ἀεὶ τὴν δύναμιν ἅμα ἡλίῳ προῆγε 

δόξαν ἐμποιῶν. ὡς ἐκ τοῦ προφανοῦς διαμάχοιτο" ἐν 

20 δὲ Πελοποννήσῳ νυχτὸς ἐπαναστὰς προσέπεσεν ἀπροσ- 
δοκήτως “ακεδαιμονίοις ἔτι καϑεύδουσιν. 

᾿Επαμινώνδας ἡγεῖτο Θηβαίων, Κλεόμβροτος 4ακε- 

Cap. 8. 8 ὅ. Cf. Hertzberg, Agesilaos p. 359, not. 181. 
Cap. 3. $8 8. Cf. Diodor. 15, 53 sq. — δὲ quae E. Bachof 

in Iahniü annal. 1879, p. 167 sq. 'de his disseruit. 

5 οἷός vs vulg.; ὥστε F | “ακεδαιμονίαν F: cf. 2, 8, 10 et 
x 80, 3 | 8 τοῖς συμμάχοις F || 10 πεποιήκειμεν F vulg. l 1 ὡς] 
(OR | 15 καταβάλλοντες H; καταβαλόντες y; καταλαβόντες 
ud | 19 προφανοῦς Rh; διαφανοῦς F | διαμάχοιτο D; διαμά- 
χοιντο ΕΜ; ὡς οὐδέποτε κλέψαι βούλοιτο H; διαμαχοῖτο censor 
lenensis et Hertlein; διαμαχήσοιτο vel διαμαχέσοιτο K: cf. ad 
2, 1, 28 | 20 ἀπροσδοκήτοις W ex V inopinantes οὐ dormientes. 
obruit. 

6 388—979 

831 



τὰ οὐ C. mI a (Wwp€ C9 vm Pe M Ψψὺ πασ RR RIO. MR E S NE VIEN 

80 : Polyaen. 11, 3, 8—9. 

δαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων. τετρακισμυρίων. ἐδὲε- 

δοίκεσαν oí Θηβαῖοι τὸ πλῆϑος τῶν πολεμίων. Ἐπα- 
μινώνδας ϑαρρεῖν αὐτοὺς ἔπεισε δυσὶ τεχνάσμασι. 
παρεσκεύασεν ἄνδρα ἀγνῶτα προελθοῦσιν αὐτοῖς τῆς 
πόλεως ἐστεφανωμένον καὶ ταινίας ἔχοντα πρῶτον ὅ 

ἀπαντῆσαι ἀγγέλλοντα᾽ “ὃ Τροφώνιός μοι προσέταξεν 
ἀπαγγεῖλαι Θηβαίοις, ὅτι víxqv δίδωσι τοῖς ἄρχουσι 
τῆς μάχης. τῶν δὲ Θηβαίων ϑαρσησάντων καὶ τὴν 

τοῦ ϑεοῦ πρόσϑεσιν προσκυνησάντων ᾿Επαμινώνδας 

ἐκέλευσε καὶ ἐς τὸ ἩΗρακλεῖον ἐλϑόντας προσεύξασϑαι. 10 

ἦν δὲ ἄρα καὶ πρὸς τὸν ἱερέα τοῦ Ἡρακλέους πάλαι 
προσυγκείμενον, τὸν μὲν νεὼν νύχτωρ ἀνοῖξαι, τὰ δὲ 

ἀνακείμενα ὅπλα καϑελεῖν καὶ ἀποσμήξαντα παραϑεῖναι 

τῷ ϑεῷ᾽ καὶ αὐτόν τε καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ξακόρους 
ἐκποδὼν οἴχεσϑαι μηδενὶ μηδὲν ἀπαγγείλαντας. ἐπεὶ 16 | 

δὲ οἵ στρατιῶται σὺν ἡγεμόσιν ἐς τὸ ἱερὸν ἐλϑόντες 

εἶδον τὰς ϑύρας ἀνεῳγμένας οὐδενὸς τῶν ξακόρων | 

παρόντος, εἶδον δὲ xal τὰ ὅπλα τὰ παλαιὰ νεύσμηκταὰ | 
xal λάμποντα ἔμπροσθεν τοῦ 9500, ἠλάλαξαν καὶ 

δαιμονίου ϑάρσους ἐνεπλήσϑησαν ὥσπερ τὸν Ἡρακλέα 30 

στρατηγὸν τῆς μάχης ἔχοντες. οὕτω δὴ συνέβη αὐτοῖς 
ϑαρσήσασι κρατῆσαι τῶν τετρακισμυρίων. 

869 9 ᾿Επαμινώνδας βουλόμενος ἐμβαλεῖν ἐς “Δακεδαί- e. 25, 2 

uova, ἐπειδὴ τὸ Ὄνειον κατεῖχε φυλακὴ “ακωνικὴ, 

Cap. 8. 8 9. Cf. Xenoph. Hellen. 7, 1, 15— 18; Diod. 
15, 68; Front. 2, 5, 26. 

3 ἔπεισεν ΕἼ ἐποίησεν Hertlein (Iahnii annal, 1867, p . 606) | 
4 παρεσκεύασεν H; παρεσκεύαξεν F | προσελϑοῦσιν F I τ ἀγγέ- 
λοντα F | 10 καὶ del. RK 12 προσυγκπεέμενον K; προσκείμενον 
F | νεὼ F, {18 ἀποσμήξαν F, I παραϑῆναι F | 15 ᾿ἐπαγγείλαντας 
F. ἐπαγγείλαντος F, ] 16 σὺν τοῖς ἡγεμόσιν K | 17 εἶδον τὰς M: 
ἰδόντες FE; ἐδόντες τὰς vulg.; εἶδον μὲν τὰς K ex coni. Cas. || 
21 αὐτοῖς ' vel Θηβαίοις R; τοῖς F | 23 προσβαλεῖν H. 



Polyaen. II, 3, 9—10. 81 

ἐνδειξάμενος ὡς μέλλων νυκτὸς παριέναι τὸ στράτευμα 

κατεκοίμισεν ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ Ὀνείῳ. oí δὲ τὴν πάροδον 
φρουροῦντες ἐν τοῖς ὅπλοις τὴν νύχτα ὅλην ἐταλαι- 

πώρησαν ἐγρηγορότες. ἐπεὶ δὲ ὑπέλαμψεν fog, ἀνα- 

5 στήσας τὸ στρατόπεδον Ἐπαμινώνδας ἐπέϑετο τοῖς 

φύλαξιν ἐς ὕπνον τετραμμένοις καὶ χειρωσάμενος 

αὐτοὺς ῥαδίως παρῆλϑεν. | 

e. 34, 3 ᾿Επαμινώνδας ἐπεχείρησε νυκτὸς ᾿καταλαβέσϑαι 10 352 

[τὴν] “ακεδαιμονίων πόλιν ἐρήμην οὖσαν πολιτῶν. 

10 ᾽Ζγησίλαος τὴν ἐπίϑεσιν παρὰ αὐτομόλων μαϑὼν, 
συντόνως δραμὼν μετὰ τῆς αὑτοῦ δυνάμεως, φϑάσας 
εἴσω τῆς πόλεως παρελϑεῖν ἀνέμενε τοὺς Θηβαίους" 

of δὲ προσπεσόντες ἐξώσϑησαν μετὰ" βίας ὑπὸ τῶν 

“ακεδαιμονίων. ὡς δὲ ἐν ἰσχυρῷ κινδύνῳ ταραχωδῶς 
15 ἐμπεσόντες καὶ διὰ νυχτὸς φεύγειν βιασϑέντες ἀπέ- 

βαλον πολλοὶ τὰς ἀσπίδας, ᾿Επαμινώνδας ἰδὼν τὸ 

γεγονὸς οὐ βουλόμενος ἐλεγχϑῆναι τοὺς ῥιψάσπιδας 

ἐκήρυξε μηδεὶς τῶν ὁπλιτῶν αὐτὸς φερέτω τὴν ἀσπίδα, 
ἀλλὰ διδότω τοῖς ὑπασπισταῖς ἢ τοῖς ἄλλοις ἀκολού- 

20 ϑοις᾽ αὐτοὶ δὲ μόνα τὰ δόρατα καὶ τὰ ἐγχειρίδια ἔχον- 

τὲς τῷ ἡγεμόνι ἕπεσϑε. οὕτως ἄρα τὸ πλῆϑος ἔλαϑον 

oí τὰ ὅπλα ἀποβαλόντες καὶ προϑυμότερον ὑπήκουον 

Cap. 3. 8 10. Cf. Front. 3, 11, δ. 

1 μέλλων F,H; μελλον F,M ; μέλλοι vulg. || παριέναι Η οὐ 
Hertlein (coll. παρῆλϑεν infra v. 7 et 3, 9, 38); παρεῖναι FE || 
2 κατεκοίμισεν H; κατεκοίμησεν F | 4 ἕως FH; ἡ ἕως vulg.: cf. 
1,39, 1. 1,40, 5. 1, 41, 1. 1, 48, 2. 2, 1, 10 etc. | 7 κατῆλϑεν 
H ! 9 [τὴν] K ex emend. Cas., cf. 2, 8, 5 | 11 συντόνως Cas. 
K; συντόμως F | αὐτοῦ F | 12 ἀνέμεινε vulg. || 13 ἐκπεσόντες 
K Ἰ 15 ἀπέβαλον H3 ἀπέβαλλον vulg.||21 ἔπεσϑε Koen. p. 198; 
ἕπεσϑαι F | διὰ τὸ πλῆϑος Patakis. 

PonxaAzNvs, ed. Melber. Ξ 6 
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τῷ ᾿Επαμινώνδᾳ πρὸς τοὺς μέλλοντας κινδύνους ἀντὶ 

τῆς εὐεργεσίας ταύτης. 

᾿Επαμινώνδας “Ζακεδαιμονίοις παρετάσσετο" τῆς 

δὲ μάχης καρτερᾶς γενομένης, πολλῶν ἀμφοτέρωϑεν 

πεσόντων, νυχτὸς ἀφελομένης τὸ τέλος τῆς νίκης &ve- 

χώρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἕχαστοι. “ακεδαιμόνιο: 
μὲν δὴ κατὰ λόχους καὶ μόρας [καὶ] ἐνωμοτίας καὶ 

συσσίτια στρατοπεδεύοντες ἔμαϑον τὸ πλῆϑος τῶν 

ἀπολωλότων καὶ οὕτως ἀϑυμήσαντες ἐς ὕπνον ἐτρά- 

ποντο. Θηβαίοις δὲ παρήγγειλεν ᾿Επαμινώνδας κατα- 

στρατοπεδεύειν, ὡς ἔτυχον ἕκαστοι, καὶ μὴ ξητεῖν τοὺς 

λόχους μηδὲ τὰς τάξεις, ἀλλὰ ὡς τάχιστα δειπνοῦντας 

ἀναπαύεσθαι, ἄνδρα ἀνδρὶ ἐκ τῶν παρόντων ἐπιτη- 

δείων ἐπαρκέσαντα. συνέβη τοίνυν δειπνήσαντας αὐτοὺς 

διὰ τάχους ἀναπαύσασϑαι᾽ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν, 

ἀγνοῆσαι τοὺς ἀπολωλότας οὐκ ἐν τοῖς οἰκείοις συσ- 

σιτίοις, ἀλλὰ σποράδην δεδειπνηκότας. εἰκότως ἄρα 

τῆς ὑστεραίας Θηβαῖοι μὲν παραταξάμενοι γενναιότεροι 

ἐχράτησαν. “ακεδαιμόνιοι δὲ διὰ τὸν ϑαάνατον τῶν 

οἰκείων ἐῴκεσαν προηττημένοις. 

Ἑπαμιηώνδας Θηβαίων [ἑξακισχιλίους] ἦγεν ἐπὶ 
τετρακισμυρίους Σπαρτιατῶν καὶ τῶν συμμάχων. τῶν 

Cap. 3. 811. Cf. Trieber, Forsch. Ζ. spart. Verf.-Gesch. p. 15. 
Cap. 8. $ 12. Cf. Front. 1, 11, 16. 

1 τῷ Ἐπαμινώνδᾳ M; τὸν ᾿Επαμινώνδαν F; τοῦ Ἔπαμι- 
νώνδα vulg.: cf. 1, 16, 1. 5, 1, 3| 6 ἀφελομένης R; γενομένης 
πολλῶν ἀμφοτέρωθεν πεσόντων (sic , punctis notantur verba 
$lele d $$e|j /e c2-)h e o dd cs b ὦ b ele « 

errore repetita) EF; verba νυκτὸς γενομένης om. M | [ἢ] τὸ τέλος 
Hertlein; πρὸ τοῦ τέλους K || νώιτης] ἀφείλετο add. vulg. || 6 € ἕκαστοι 
ΕἸ ἑκάτεροι Hertlein (Iahnii annal. 1867, p. 606) || 7 δὴ ΕἸ οὖν 
vulg. | μοίρας F || [καὶ] add. K || 13 ἀναπαύσεσϑαι F | 18 ἀνα- 
παύσεσϑαι F | 18 γενναιότερον Καὶ | 19 τὸν οἰκεῖον F | 21 [££a- 
κισχιλίους] i. e. c Maasv. ex Diod. 15, 52; om. F 

10 

15 

20 

, at e ..ι... 
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Polyaen. II, 3, 12—13. 83 

δὲ πολιτῶν, oiov εἰκὸς, δεδιότων τὸ πλῆϑος τῶν mo- 

λεμίων, τὴν δυσϑυμίαν αὐτῶν ἰάσατο. ἦν ἐν Θήβαις 
à , - 3 E ^ M , m- M 

τὸ βρέτας τῆς ᾿4ϑηνᾶς τὸ uiv δόρυ τῇ χειρὶ διειληφὸς 

τῇ δεξιᾷ, τὴν δὲ ἀσπέδα κειμένην ἔχον πρὸ τῶν γονά- 

τῶν. ὃ δὲ νύκτωρ τεχνίτην ἐπαγαγὼν μετεσχημάτιδε 

τὸ ἄγαλμα καὶ τὴν ϑεὸν ἐποίησε διὰ πόρπακος ἔχουσαν 

τὴν ἀσπίδα. ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἠν ἐξόδου, τοὺς νεὼς 

ἅπαντας ἀνέῳξεν ὡς ϑύσων ὑπὲρ τῆς στρατείας. οἵ 

δὲ στρατιῶται τὸ σχῆμα τῆς ϑεοῦ μεταβεβλημένον 

ἰδόντες κατεπλάγησαν ὡς τῆς ᾿Αϑηνᾶς αὐτῆς ὁπλιξο- 

μένης κατὰ τῶν πολεμίων, καὶ πολὺς ἦν ̓ Επαμινώνδας 

ἐγκελευόμενος ϑαρρεῖν ὡς τῆς ϑεοῦ τὴν ἀσπίδα κατὰ 

τῶν πολεμίων προβεβλημένης. οὕτως ἀνεϑάρρησαν οἵ 

Θηβαῖοι καὶ συμβαλόντες ἠγωνίσαντο λαμπδῶς καὶ 

τοὺς πολλῷ πλείονας πολεμίους ἐνέκησαν. 

᾿Επαμινώνδας πρὸς τῇ γεφύρᾳ τοῦ Σπερχειοῦ, 
Θεσσαλῶν ἀντιχαϑημένων, ὁρῶν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 
περὶ τὴν ἕω πολλὴν καὶ βαϑεῖαν ὁμίχλην aigouévqv, 
παρήγγειλεν ἑκάστῳ λόχῳ, δύο κομίσαι φορτία ξύλων, 

τὸ μὲν χλωρῶν, τὸ δὲ αὔων" καὶ περὶ μέσην νύκτα 

τὰ μὲν αὖα κάτωϑεν, τὰ δὲ χλωρὰ ἄνωϑεν [ϑέντας 

ὑφάψαι]. ὁμοῦ νὺξ καὶ ὁμίχλη καὶ καπνός" ὁ μὲν ἀὴρ 
τοῖς πολεμίοις ἀόρατος ἦν ὁ δὲ ᾿Επαμινώνδας ἐπὶ 

τὴν γέφυραν διεβίβασε τοὺς στρατιώτας. οἵ δὲ αὖ 

Cap. 3. 8 18. Cf. Diod. 15, 71, 5 sqq. — Schaefer, Demosth. 
Lob ost not. t ; 

2 ἰήσατο F | 5 εἰσαγαγὼν K | 16 σπερχίου F | 20 γλωρῶν 
et αὔων RK; χλωρὸν et αὖον F | 21 τὰ χλωρὰ δὲ F | [ϑέντας 
ὑφάψαι] suppl. Blume coll. 3, 9, 4.:8, 65; ἁδέντας ἀνάπτειν K 
ex coni. Cas. | 22 6 μὲν [ov] R J 23 ἀόρατος F; ὡς ἂν μὴ 
ὁρᾶται ὁ ἀὴρ H; ἀδιόρατος E | ἐπὶ] κατὰ Blume | 294 of δὲ 
ovv R. 

6* 

13 868 
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κατὰ μέσον τὲ πεδίον ὄντες, ὁπότε ὁ καπνὸς μετὰ τῆς 

ὁμίχλης διεσκεδάσϑη, οἵ Θεσσαλοὶ τῆς διαβάσεως τῶν 
πολεμίων ἤσϑοντο. 

᾿Επαμινώνδας περὶ Τεγέαν διακινδυνεύων πρὸς ο.88 
“ακεδαιμονίους βουλόμενος ὑπερδεξίους καταλαβέσϑαι 5 

τόπους. ἵνα λάϑῃ τοὺς πολεμίους, προσέταξε τῷ ἱππάρχῳ 
μετὰ ἱππέων χιλίων ἑξακοσίων προϊππεῦσαι τῆς φά- 
λαγγος καὶ πυκνὰς ποιεῖσϑαι τὰς ἀναστροφὰς τῇδε 
κἀκεῖσε. ὡς δὲ πλεῖστον ἐπανέστησε κονιορτὸν ἐπι- 
σχοτῶν ταῖς τῶν πολεμίων ὄψεσιν, ὃ μὲν ἔλαϑε κατα- 10 

σχὼν τὰ ὑπερδέξια" οἱ δὲ Σπαρτιᾶται, λήξαντος τοῦ 
κονιορτοῦ, τὸ γεγονὸς ἰδόντες ἐνόησαν τὴν αἰτίαν τῆς 
προϊππασίας. 

᾿Επαμινώνδας προτρέπων Θηβαίους πρὸς αὐτοὺς ο.14,1 
δρμῆσαι ΖΔΜακεδαιμονίους μέγιστον ἔχιν συλλαβὼν 15 
ἔδειξεν αὐτοῖς καὶ πάντων ἐναντίον τὴν κεφαλὴν τοῦ 
ϑηρίου συντρίψας ᾿ὁρᾶτε᾽, ἔφη, “ὅτι τὸ λοιπὸν σῶμα 
ἄχρηστον τῆς κεφαλῆς οἰχομένης" οὕτω δὴ (αἱ τῶν 
πολεμίων κεφαλαῖ), ἥν γε τὸ Μακωνικὸν τοῦτο συν- 
τρίψωμεν, τὸ λοιπὸν σῶμα τῶν συμμάχων ἄχρηστον. 20 

ἜΡΙΣ 8; ZI Cf. Front. 2, 2, 12. 

1 τὸ om. vulg. K|6ó om. M | 4 διακινδυνεύειν Ε [ὁ ἕνα 
λάϑοι H l τὸν ἵππαρχον K | 7 μετὰ ἱππέων χιλίων ἑξακοσίων 
FH] μετὰ τῶν f. χιλίους ἑξακοσίους vulg.; παραλαβόντα aut 
saltem λαβόντα HK; ἄγοντα Blume | 9 ἐπισκοτῶν Pierson ad 
Moer. p. 162 coll. 3, 9, 7. 4, 6, 13; ἐπισκοτοῦντα R; ἀποσκο- 
τώσας Η; ἐπισκήπτων corr. ex ἐπισκύπτων F; ἐπισκήπτοντα 
K]|10 τῶν πολεμίων τὴν ὄψιν H | 11 λήξαντος M; λήξαντες F; 
καταλήξαντος vulg. | 14 πρὸς “ακεδαιμονίους ὁρμῆσαι Η | 18 (αἱ 
τῶν “πολεμίων κεφαλαὶ) utpote g glossema del. Rud. Schoell!; οὕτω 
δὴ ἣν τὴν τῶν “πολεμίων. χεφαλὴν, τὸ Παπωνικὸν τοῦτο cum Cas. 
K; οὕτω δὴ ἐὰν τὰς τῶν πολεμίων κεφαλὰς συντρίψωμεν H | 
19 7» γε B; iH τε F; ἣν uiv M; ἣν τε D | 20 ἄχρηστον [ἔσται] 
vel [οἴχεται] K 



Polyaen. II, 3, 15—4, 2. 85 

τούτῳ τῷ παραδείγματι Θηβαῖοι πεισϑέντες ὁρμήσαντες 

προοϑύμως ἐπὶ τὴν φάλαγγα τὴν Μακωνικὴν ἐτρέψαντο. 

καὶ τὸ πλῆϑος τῶν συμμάχων ἔφυγεν. 

4, IIEAOIIIAAX. 

e δά, 4 Πελοπίδας ἐπολιόρκει πόλεις ἀπεχούσας ἀλλήλων 1 368--8 

ὁ ἑκατὸν εἴκοσι στάδια. πλησίον ὧν τῆς ἑτέρας συνέ: 
ταξεν, ἐπειδὰν προσάγῃ τοῖς τείχεσι, τέσσαρας ἱππεῖς 

ἐστεφανωμένους ϑέοντας ἥκειν ἀγγέλλοντας τὴν ἕτέ- 
, δ /4 (y ' 3; , 3 , ?-— 

ραν πόλιν ἑαλωκέναι. ὁ δὲ &xovoag ἀνέξευξεν ἐπὶ 

10 τὴν δοχοῦσαν ἡττᾶσϑαι καὶ πρὸ τῶν τειχῶν ὕλην 
πολλὴν ἅψας καπνὸν ἤγειρε μέγαν, ἵνα τοῖς ἕτέροις 

ἐμποιήσῃ φαντασίαν πόλεως καταπεπρησμένης. οἱ δὲ, 

ὡς εἶδον, καταπλαγέντες τὴν μέλλουσαν ἅλωσιν σφᾶς 

αὐτοὺς τῷ Πελοπίδα παρέδωκαν. ὁ δὲ τὴν παρὰ 
΄ , λ ΟΝ y 2 , 

5 τούτων δύναμιν προσλαβὼν ἐπὶ τὴν ἕτέραν πόλιν 
, X 2 7 , 3 , - ; ἐλϑὼν κἀκείνην παρεστήσατο οὐχέτι ϑαρροῦσαν ἄντι- 

, e LA M * ? / 4 y 
τάξασϑαι. οὕτως ἄρα τὴν μὲν εἰληφέναι δόξας. τὴν 

δὲ λαβὼν ἀμφοτέρων ἐκράτησεν. 

9.4.8 ΦΠΠελοπίδας ἐν Θετταλίᾳ ποταμὸν διαβῆναι μὴ Óv-2 868.--8ι 
90 νάμενος ἐπικειμένων πολεμίων στρατοπεδεύσας τοῦ 

ποταμοῦ πρόσϑεν χάρακα περιεβάλετο᾽ πολλὴν ὕλην 

τεμὼν ἀναπαύσας τοὺς στρατιώτας νυχτὲ μέσῃ τὸν 

[ur 
τ 

Cap. 4. $ 1. Cf. Front. 8, 8, 2. 
Cap. 4. 8 2. Cf. Front. 1, 5, 2. 

8 ἔφευγεν F | 5 πόλεις Car. Sintenis coll. Front. strat. 
3, 8, 2 duo oppida simul oppugnaturus; ἀκροπόλεις FH, sed 
ef. infra v. 9. 12. 15 | τέσσαρας] quattuor Frontinus; τετρα- 
κισχιλίους FH; à'P,]|8 αγγέλοντας F | 10 ἡττῆσθαι Roth; ἡρῆ- 
σϑαι HJ|11 ἅψας PH; ἀνάψας Μ J 19 of δὲ og ἤδη γεγενη- 
μένης καταπλαγέντες τὴν μέλλουσαν ἅλωσιν H | 22 τοὺς]τε τοὺς K. 



86 Polyaen. II, 4, 2-5, 2. 

χάρακα κατέφλεξε. τοῦ δὲ πυρὸς ἐπὶ μέγα αἰρομένου 

πανταχύϑεν oí μὲν πολέμιοι διώκειν ἐκωλύοντο, oí δὲ 
ἀμφὶ Πελοπίδαν ἀσφαλῶς τὸν ποταμὸν διῆλϑον. 

819 Θήβας ἐφύλασσε φρουρὰ “ακωνικὴ, καὶ φφούραρ- 

χος ἐπὶ τῆς Καδμείας ἐτέτακτο. ἦν ̓ Αφροδίτης ἑορτή" 5 

αἱ uiv γυναῖκες ἔπαιξον τῇ 9:9: oí δὲ ἄνδρες ἀμφὶ 

ταύτας εἶχον. ἔδοξε τῷ φρουράρχῳ τιμῆσαι τὴν ϑεόν" 

ἐχάλεσεν ἑταίρας. ἔχων ξιφίδιον κρυπτὸν [Πελοπέδας] 

εἰσέρχεται καὶ τὸν φρούραρχον ἀνελὼν ἠλευϑέρωσε 

τὰς Θήβας. 10 

ΕΘ hie. τον OR Mt Na ΑΥ 

5. l'OPLIAAX. 

3191 Γοργίδας πρῶτος ἐν Θήβαις τὸν ἱερὸν λόχον Gvv-e. 14$ 

ἔταξεν. ὃ λόχος ἦν ἐρασταὶ καὶ ἐρώμενοι τριακόσιοι. 
- Α M 3 , 2 x , , , 

φιλοῦντες γὰρ δὴ ἀλλήλους οὐκ ἂν ποτε QUyOLEV, ἀλλ 
954 € ΒΒ. 3 , 3 ΄ ^ - * , 15 

ἡ ὑπὲρ ἀλλήλων ἀποϑάνοιεν y νικῷεν τοὺς πολεμίους. 

818 2 Γοργέδας ἱππεῖς ἔχων Θηβαίους παρετάσσετο Φοι- | 

βίδα πελταστὰς ἔχοντι" στενόπορον ἦν τὸ χωρίον. 

Γοργίδας φεύγειν προσποιούμενος voto πελταστὰς ἐπὶ 

πόδα ἀνεχώρει" τῶν δὲ πολεμίων ἐγκειμένων. ὑπήγαγεν 
, M é M , r4 » δὴ , , 20 

αὐτοὺς ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. ἔνϑα δὴ Γοργέίδας κράνος 

ἐπὶ δόρατος ἀνατείνας σημεῖον ἔδωκεν ἀναστροφῆς. 
ὡς δὲ ἐν πλατυτέρῳ χωρίῳ τὸ ἱππικὸν ἀνέστρεψε, τὴν 
ἐμβολὴν τῶν ἵππων οὐ φέροντες οἵ πελτασταὶ προ- 

Cap. 4. 8 8. Cf. Plut. Pelop. 11. 
Cap. 5. 8 2. Cf. Xenoph. Hellen. 5, 4, 42 sqq. — Curtius, 

Griech. Gesch. III*, p. 271. 7. p. 550 sq. ] 

8 [Πελοπέδας] om. F | 11 Foerdee Cas. coll. 2, 1, 2; 
Γοργίας F constanter | 14 φύγοιεν ἄν ἢ F | 17 OrevóxoQOY R; 
στενοπόριον FE; στενοπορία vulg.: cf. 2, 10, 2 || 23 ἕππωνἾ 
equitum V unde ἱππέων W. 

eaa. 1: Sto 
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Polyaen. lI, 5, 2—7. 81 

τροπάδην ἐς Θεσπιὰς ἔφυγον. ἀφ’ ὧν * τ κ ἐν τῇ 

φυγῇ" Φοιβίδας δὲ διώκων αὐτίκα φεύγων ὥχετο. 

6. ΔΕΡΚΥΛΙΔΑΣ. 

ΖΙερκυλίδας ὥμοσε Μειδίᾳ τῷ τυράννῳ τῆς Σκχή- 

5 ψεως, ἐφ᾽ à τὲ προελϑόντα καὶ ὁμιλήσαντα ταχὺ πάλιν 

10 

εἰς τὴν πόλιν ἀφεῖναι. καὶ δὴ ὃ μὲν τύραννος προῆλϑε᾽ 

Δερκυλίδας δὲ προσέταξεν ἀνοῖξαι τὰς πύλας, εἰ δὲ 

μὴ, φονεύσειν αὐτὸν ἠπείλησεν. ἐπεὶ δὲ φοβηϑεὶς 

ἀνέῳξεν, ᾿ἀφίημί o8, ἔφη, “νῦν ἐς τὴν πόλιν" τοῦτο 
γὰρ ὥμοσα᾽ κἀγὼ δὲ μετὰ τῆς ἐμῆς δυνάμεως sicég- 

χομαι.ἢ 

7. ΑΛΚΕΤΑΣ. 

᾿Δλκέτας “ακεδαιμόνιος ἀπὸ Ἱστιαίας ὁρμώμενος 

βουλόμενος λαϑεῖν, πεπληρωκὼς ναῦς πολλὰς, καϑελ- 

κύσας τριήρη μίαν καὶ ἐς ταύτην ἀνὰ μέρος ἐμβιβάξων 

Cap. 6. Cf. Xenoph. Hellen. 3, 1, 10—28. 
Cap. 7. Cf. Front. 4, 7, 19. — Xenoph. Hellen. 5, 4, 56. 

1 Θεσπιὰς M; Θεσπίδας F; Θεσπείας vulg. l dg ὧν * x] 
excidit fere [ὁ by ἐδίωκεν} coll. 4, 18 vel ὃ μὲν ἐνίκησεν] 
coll. 5, 22, 1; ἀφ᾽ àv τὸ μὲν ἔφευγον F; ἀφ΄ ὧν ἔφευγον M; 
ἀφ᾽ ὧν οἵ μὲν ἔπεσον 1 ἢ τοὺς μὲν ἐφόνευον Darmarius in marg. 
cod. à; [τοὺς μὲν ἐξώγρησαν, τοὺς δὲ διέφϑειραν W coll. 1,8. 
2, 21, 2. 3, 9, 383. 5, 44, 4. 7, 14, 2 | 2 ὁ διῴκωμ Hertlein 
coll. 4 13 | 3 Δερκυλίδας H vulg., quod probat Hertlein; Ζερ- 
κυλλίδας F | 4 Μειδίᾳ H; Μηδίᾳ F | ὅ ἐφ᾽ ὦ τε H ut solet 
auctor 1, 45, 2. 2, 1, 8. 2, 12. 7, 13. 8, 46; ἐφ᾿ o F || 
προελθόντα καὶ ὁμιλήσαωντα ταχὺ πάλιν Rh; προελϑόντα ταχὺ FE; 
προελϑόντα τοῦ τείχους K; βραχὺ Patakis; ef. 1,.95, 1..4,.3, 4: 
usitatius Polyaeno ἔξω τοῦ τείχους || 6 ἀπεῖναι, F Ἰ 9 σε νῦν ἔφη 
H | 10 εἰσέρχομαι. τοῦτο γὰρ ipee οὐκ ὥμοσα Η [14 κατ- 
ελκύσας F | 15 ἀνὰ F ut 8,9, 19. 5, 22, 4; κατὰ M; om. vulg. 

399 



88 Polyaen. II, 7—9. 

τοὺς στρατιώτας, ἵνα δοχοίη τοῖς πολεμίοις ἕν σκάφος 
ἔχειν, ἥσκενι τῶν τριήρων ἁπασῶν τὰ πληρώματα. 

8. ἈΡΞΙΛΑΙΔΑΣ. 

᾿Δρξιλαΐδας ὁ Δάκων μετὰ στρατεύματος διαπο- ε.35,1 

ρεύεσϑαι μέλλων ὁδὸν ὕποπτον, ὃ μὴ προήδει γενό- ὃ 
μενον, ἐλογίζετο δὲ δύνασϑαι γενέσϑαι, τοῦτο ὡς 

προεγνωκὼς ἀπήγγειλε τῷ πλήϑει καὶ προσέταξε διε- 
σχευασμένους πρὸς μάχην ὁδοιπορεῖν ὡς τῶν πολεμίων 

λοχώντων. κατὰ τύχην δὲ εὑρεϑέντος μεγάλου λόχου, 

ὡς ἂν οὐ προέδωσι τὴν τῶν πολεμίων παρασκευὴν, 10 

αὐτὸς φϑάσας ἐπέϑετο καὶ ῥαδίως ἅπαντας διέφϑειρε 
τοὺς ἐνεδρεύσαντας τῷ προπαρεσχευάσϑαι καταστρα- 

τηγήσας. 

9: IZIAAX. 

310/69 Ἰσίδας ὁ A&xov μετὰ τὴν πεοὶ Δεῦκτρα Gvugo- 15 

ρὰν Γύϑειον, τὸ τῆς Σπάρτης ἐπίνειον, Θηβαίων 
ἔμφρουρον ποιησάντων, ἑἕχατὸν ἡλικιώτας κοινωνοὺς 

προσλαβὼν λίπα τε ἐποίησεν αὐτοὺς ἀλείψασϑαι καὶ 

στεφάνους ἐλαίας περιϑέσϑαι καὶ ξίφος ὑπὸ μάλης 

Cap. 9. Cf. Hertzberg, Agesilaus p. 358, not. 178. 

1 δοκοίη m; δοίη F | 2 ἤσκει Koen. (exercebat Frontinus); 
7 καὶ F; ἦν δὲ Schneider ad Xenoph. Hellen. 5, 4, 56 | 
τριήρων M; τριηρῶν F; τριῶν vulg., ad quod cf. Xenoph. 
ἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις | 4 μετὰ vov H | 5 γενησόμενον 
K | 7 παρήγγειλε H | προσέταξε πάντας H | διεσκευασμένους 
FH; διασκευασαμένους vulg. | 10 προέδωσε F, cf. Η συνέβη 
εὑρεθῆναι, λόχον μέγαν, μὴ προορώμενον τὴν τῶν πολεμίων 
παρασκευήν, V ne praeviderent hostium apparatum, ipse prior im- 
petum fecit; προειδόσι vulg. | 12 προπαρεσκευάσϑαι EK; προ- 
παρασκευᾶσϑαι F | 14 Ἰσίδας F, Plut. Ages. 34; Ἰσάδας Maasv. 
K; Aelian. v. h. 6,3 || 16 Γύϑειον 'Hertlein; Τύϑιον F | 18 ἔπεισεν 
Hertlein coll. 6/157 3. 

26s 
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Polyaen. II, 9—10, 2. 89 

ἔχοντας ἕπεσθαι. αὐτὸς uiv δὴ γυμνὸς ἐξῆλθε δρόμῳ 
πολλῷ" οἱ δὲ ἡλικιῶται γυμνοὶ συνέϑεον. τῶν δὲ 

Θηβαίων ὑπὸ τοῦ σχήματος ἀπατηϑέντων καὶ γυμνοὺς 
καὶ παίζοντας δεξαμένων ot Ζ“άκωνες τὰ ξίφη σπασά- 

μξνοι τοὺς μὲν ἀπέχτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ ἐξέβαλον 
L1 ' " 3 M , 

καὶ τὸ Γύϑιον αὐτοὶ κατέσχον. 

10. ΚΛΕΑΝΔΡΙΔΑΣ. 

Κλεανδρίδας ὃ Μάκων ἐπὶ Τέριναν ἄγων τὴν στρα- 

τιὰν ὁδὸν κοίλην λάϑρα προσπεσεῖν ἐπεχείρησε τοῖς Τε- 
ριναίοις" oi δὲ προαισθόμενοι δι αὐτομόλων σπεύ- 

σαντες ἐπὶ τὴν ὁδὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἐγένοντο τοῦ 

Κλεανδρίδου. ὁ δὲ, τῶν στρατιωτῶν ἀϑύμως ἐχόν- 
τῶν, ϑαρρεῖν αὐτοὺς κελεύσας τὸν κήρυκα διὰ τῆς 
στρατιᾶς ἦγε προστάξας ἀναβοᾶν" ὃς ἂν Τεριναίων 
τὸ σύνϑημα λέγῃ τὸ προσυγκείμενον, τοῦτον φίλον 

ἡγεῖσϑαι. ἀκούσαντες οἵ Τεριναῖον τοῦ συντάγματος 

ὑπόπτως ἔσχον ὡς δὴ σφῶν αὐτῶν ὄντας τινὰς προ- 
δότας, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς τὴν ταχίστην ἀπαλλαγεῖσι 

φυλάττειν τὴν πόλιν. οἵ μὲν ἐξαπατηϑέντες ἀπεχώ- 
govv. Κλεανδρέίέδας δὲ ἀκινδύνως ἀνεβίβασεν ἐπὶ τὰ 
ὑψηλὰ τὴν στρατιὰν, προσέτι καὶ λεηλατήσας τὴν χώραν 
ἀσφαλῶς ἀπηλλάγη. 

Κλεανδορίδας Θουρίων ἡγούμενος μάχῃ νικήσας 
Λευκανοὺς μετὰ τὴν νίκην ἦγε τοὺς Θουρίους ἐπὶ τὸν 

Cap. 10. Cf. J. p. δὅ9---δ61. M. Prngkers Gesch. ἃ, Altert. 
9, p. 272 sqq. et p. 801 sqq. 

8 xal ὡς γυμνοὺς Hertlein || 7 Κλεανδρίδας ὁ Λάκων Ε in 
titulo, unde ὁ A4dxov inserui v. 8 | 8 ἄγων Hertlein; ἀγαγὼν 
F | 10 προαισϑόμενοι H P; προσαισϑανόμενοι F Ι δι᾽ αὐτομόλου H | 
16 movovyusiusvov KE; προκείμενον F | 16 κηρύγματος Hertlein; 
συνϑήματος W ̓  21 ὑφηλὰ καὶ τὴν F || τὴν Ane διαβιβάσας 
H | προσέτι καὶ ΕἼ καὶ προσέτι MY, of, 5,9; 

1 post 443 

D post 443 
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90 Polyaen. II, 10, 3—4. 

τόπον τῆς μάχης δειχνύων αὐτοῖς. ὅτι αὐτοὶ uiv ἐν 
τῷ αὐτῷ μείναντες διὰ τοῦτο ἐνίκησαν, οἱ πολέμιοι 

δὲ πολὺ ἀπ᾽’ ἀλλήλων πεσόντες τοῦτο ἔπαϑον τῷ μὴ 
μένειν, ἀλλὰ διεσπάσϑαι. ταῦτα διεξιόντος πρὸς τοὺς 
Θουρίους. ἐπεφάνησαν οἵ Δευχανοὶ πολλῷ πλείονα ὅ 

δύναμιν ἔχοντες. ὁ δὲ ἐκ τῆς εὐρυχωρίας ἐς στενόπο- 

ρον χωρίον ὑπεξήγαγε τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν, ἵνα τὸ 

πλῆϑος τῶν πολεμίων ἀχρεῖον κατασχευάσας ἴσους 

τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας (iv) τῇ στενότητι τοῦ τόπου 
πρὸς τὸν κίνδυνοι καταστήσῃ" καὶ δὴ πάλιν 4svxavovg 10 

ἐνίκησαν οἵ Θούριοι. 

inte 4459 Κλεανδρίδας τοὺς ἀρίστους Τεγεατῶν λακωνίζειν 5.8, 5 

ὑποπτευομένους ἐποίησεν ὑποπτοτέρους τὰ τούτων 

χωρία μόνον μὴ δῃώσας. τὰ δὲ τῶν ἄλλων λυμηνά- 

μένος. of μὲν οὖν Τεγεᾶται σὺν πολλῇ ὀργῇ τοὺς 15 

ἄνδρας ἐς δίκην προδοσίας ὑπήγαγον᾽ οἵ. δὲ ἁλῶναι 

δείσαντες τὴν ψῆφον προλαβόντες προέδωκαν τὴν 

πόλιν τὴν ψευδὴ ὑποψίαν ἀληϑῆ ποιῆσαι φόβῳ βια- 

σϑέντες. 

ἐκ. 

ost 4434 Κλεανδρίδας Asvxavotg πολεμῶν ὑπερέχων ἡμιολέῳ e 11,3 
πλήϑει λογισάμενος ὡς. εἰ φανερὸν τὸ πλῆϑος γένοιτο 21 

τοῖς πολεμίοις, ἀναχωρήσουσι [μὴ] διακινδυνεύσαντες, 

τὴν φάλαγγα συνήγαγεν ἐς βάϑος. ἐπεὶ δὲ Δευκανοὶ 

καταφρονήσαντες ὡς ὀλίγων ἐπὶ μῆκος ἐξέτειναν τὰ 

Cap. 10. 8 4. Cf. Front. 2, 8, 15. - 

3 τῷ D; τοῦ F | 4 διεσπάσϑαι H; διασπᾶσϑαι Ἐ || 5 πλείονα 
P,; πλεῖον F; πλείω vulg.||9 τοὺς αὐτοὺς F | ἐν del. Hertlein 
coll 1, 32, 1 | 129 τῶν Τεγεατῶν H | 14 μόνων R, Patakis; 
μόνα Hertlein | λυμαινόμενος H | 16 ὑπῆγον H | 18 zo φόβῳ 
H |] 22 [μὴ] inserut K. 
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ξυγὰ ὑπερφαλαγγῆσαι πειρώμενοι καὶ βουλόμενοι καὶ 

* ἦν αὐτοῖς ἡ ἀναχώρησις ἡπλωμένης τῆς φάλαγγος, 

παρήγγειλε τοὺς ἐπιστάτας μεταβαίνειν εἰς παραστά- 

τὴν᾿ πολλῷ δὲ ποιήσας ὑπερμηκεστέραν τὴν τάξιν 
ὑπερεφαλάγγησε τοὺς Δευκανούς. οἱ δὲ κυκλωϑέντες, 

βαλλόμενοι πανταχόϑεν πάντες ἀπώλοντο πλὴν ὀλίγων, 

[ot] διεσώϑησαν αἰσχρῶς φεύγοντες. 
Κλεανδρίδας Θουρίοις ἐλάττοσιν οὖσι παραγγέλλων Ὁ posti 

μὴ συμβάλλειν πλήϑει πολεμίων ἔφη ὅπου μὴ ἐξαρκεῖ 

ἡ λεοντῆ, τότε χρὴ καὶ τῆς ἀλωπεκῆς προσράπτειν᾽. 

11. ΦΑΡΑΚΙΔΑΣ. 

Φαρακίδας, Καρχηδονίων ἐφορμούντων Συρακού- 

Get, περιπεσὼν κατὰ τὸν πλοῦν Καρχηδονίαις τριήρεσι 
APO AUN , ? , ' e ς , δ καὶ ἀπὸ τούτων ἐννέα λαβὼν, ὅπως ἡσυχάσειαν οἵ 

Καρχηδόνιοι καταπλέοντος, ἐς τὰς αἰχμαλώτους τριή- 
MJ , ? , A , 2 , ν᾿ 

ρεις τὰς ἐννέα ἀνεβίβασε τοὺς ἰδίους ἐρέτας καὶ στρα- 

τιώτας. Καρχηδόνιοι γνωρίζοντες τὰ οἰκεῖα σκάφη 

προσπλέοντας αὐτοὺς τῷ λιμένι τῶν Συρακουσίων οὐκ 

ἐκώλυσαν. 

Cap. 10. 8 ὅ. Cf. Plut, Lys. 7 extr. et apophthegm. reg. 
et imp. Lys. 2. 

Cap. 11. Cf Front. 1, 4, 12. — Beloch, Mus. Rhen. 34 p. 124. 

1 βουλόμενοι καὶ v» F (adiectivum latere videtur in his 
verbis corruptis); βουλόμενοι καὶ punctis notata sunt in Cant. 
et in marg. adscr. κυχλουμένη καὶ (ἢ) κπεχλεισμένη ἦν; καὶ κυ- 
πλοῦσϑαν βουλόμενοι, ἵνα κεκλεισμένη ἦν αὐτοῖς etc. Blume; 
πειρώμενοι ἡττῶντό τε αὐτοὶ κυκλούμενοι καὶ, κακὴ (aut ex 
cod. Cant. καὶ κατακεκλεισμένη) ἣν αὐτοῖς ἡ ἀναχώρησις R | 
6 βαλόμενοι F|7 o? om. F | ἐσώϑησαν Ἂ|8 παραγγέλων F | 
9 ὅπου ... τότε] Plut. ὅπου ... ἐκεῖ; | 10 λεοντὴς F | 15 κατα- 
πλέοντος vel παραπλέοντος Cas.; καταπλέοντας F ; καταπλέοντες 
vulg. | 17 γνωρίσαντες K. 

e» 91 
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12. AHIPONTHZ. 

ΖΔηϊφόντης τοῖς ΖΙωριεῦσι συνέταξεν ἐκκαλεῖσϑαιν 

τοὺς ᾿Δργείους ἐς μάχην. αὐτὸς δὲ τῶν νεῶν ἐπιβὰς 
ὑπὸ λόφῳ τινὶ περιωρμίσατο, ἔνϑα οὐκ ἦν κάτοπτος. 

^ M e » Ἁ , , 

σκοπὸς ἤγγειλε ᾿Ζωριεῖς μὲν περιξδλαύνουσι λείαν, 5 

᾿Δργεῖοι δὲ ἐκβοηϑοῦσι τὸ στρατόπεδον καταλιπόντες. 

Ζηϊφόντης καὶ oí σύμμαχοι τῶν νεῶν ἐκδραμόντες 

ἔρημον αἱροῦσι τὸ στρατόπεδον. ᾿4ργεῖοι πατέρων 

καὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἑαλωκότων ἐφ᾽ ᾧ τὲ σῶσαι 

τούτους τήν τὲ χώραν καὶ τὰς πόλεις παρέδωκαν 10 

ΖΙωριεῦσιν. 

13. ΕΥ̓ΡΥΠΩΝ. 

Εὐρυπῶν βασιλεὺς “ακεδαιμονίων ὁρῶν τὸν πρὸς eso 

᾿ἀρκάδας πόλεμον μηκυνόμενον στάσιν αὐτοῖς ἐμποιῆ- 

σαι μηχανώμενος κήρυκα ἔπεμψεν ἀγγέλλοντα ““ακε- 15 

δαιμόνιοι παύσονται πολεμοῦντες, ἐὰν τοὺς ἐναγεῖς 

ἐξελάσητε᾽. τούτους δὲ εἶναι τοὺς yw ἀνῃρηκότας. 
οἱ δὴ τοῦ φόνου τὴν αἰτίαν ἔχοντες, προσδοκῶντες 

ὑπὸ τοῦ δήμου διωχϑήσεσθϑαι διὰ τὴν τῆς εἰρήνης 
ἐπιϑυμίαν, σὺν ἐγχειριδίοις ἐλϑόντες ἀπέσφαξαν ὅσους 20 

ἠδύναντο" πολλοὺς δὲ καὶ [δούλους] συμμάχους προσ- 

ἐποιήσαντο τὴν ἐλευϑερίαν ὑπισχνούμενοι. οἵ δὲ τῆς 

εἰρήνης ἐπιϑυμοῦντες συνετάχϑησαν., ὥστε δίχα διαι- 

1 et ὃ διηφόντης Β' | 4 ὑπὸ RK; ἐπὶ F: cf. 4, 7,6. 4, 7, 7|| 
προσωρμίσατο Καὶ | Y δηϊφόντης in διηφόντῃς corr. F, || 8 αἴρουσι 
F]| 12 Εὐρυπῶν Καὶ in Addendis; εὐρυτίων F H | 15 eyyéAovco F || 
16 παύσονται H; παύονται ΒΕ || 1 Ayw ἀνῃρηκότας C. Fr. Hermann, 
Staatsalterth. 8 22, 1; αἴγιναν ἡρηκύτας ἘΠ; erravit Od. Müller 
in Aeginet. p. 50 sq. || 21 [δούλους] hoc loco inseruit Hertlein, 
post πολλοὺς Blume coll. Meursio de regno Laced. cap. 15: 
cf. 1, 43, 1] 283 συνετάχϑησαν κατ᾽ αὐτῶν ὥστε H 
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ρεϑέντες, ὁπλισάμενοι, προελϑόντες παρετάξαντο" of 

δὲ τὰ τοῦ δήμου φρονοῦντες ἡττηϑέντες, πρὸς μέρος 

τι τοῦ τείχους καταφυγόντες, τὰς πύλας ἀνοίξαντες 

“ακεδαιμονίους ἐδέξαντο. οἵ δὲ κατέσχον τῇ στάσει 

5 Μαντίνειαν, ἧς τῷ πολέμῳ κρατεῖν οὐκ ἠδύναντο. 

14. ἘΦΟΡΟΙ. 

e. 86,3 Οἱ Ἔφοροι μηνυϑέντος ἐπιβουλεύειν Κινάδωνα ἱ 299 

συλλαβεῖν αὐτὸν ἐν τῇ πόλει συμφέρειν οὐχ ἡγούμε- 
voL τῶν ἱππέων τινὰς κρύφα προπέμψαντες ἐς “ὐλῶνα 

10 τῆς Δακωνικῆς οὐ προ πολλοῦ, τὸν Κινάδωνα καλε- 

σαντες μετὰ δύο στρατιωτῶν ἐς ὐλῶνα ἔπεμψαν ὡς 

ἐπὶ πρᾶξιν ἀπόρρητον. ὡς δὲ ἀφίκετο, ol προπεμ- 

φϑέντες ἱππεῖς συλλαβόντες αὐτὸν, στρεβλώσαντες. μα- 
ϑόντες τοὺς χοινωνοὺς τῆς ἐπαναστάσεως ἐπέστειλαν ἣν 

15 τοῖς ᾿Εφόροις. οἱ δὲ μαϑόντες τοὺς μηνυϑέντας ἄνευ 

ταραχῆς ἀπέκτειναν οὐ παρόντος τοῦ μεμηνυκότος. 

Οἱ Ἔφοροι πυϑόμενοι τοῖς Παρϑενίαις σημεῖον 2 108 

συγκείμενον, ὅταν μέλλωσιν ἄρχεσϑαι τῆς ἐπαναστά- micronym) 
σεῶς, ἐκ μέσης τῆς ἀγορᾶς πῖλον ἀνασχεῖν, προσέταξαν 

20 τῷ κήρυκι ἀναγορεῦσαι" “οἷ τὸν πῖλον αἴρειν μέλλοντες 

ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἄπιτε. τούτου δὲ κηρυχϑέντος οἵ xot- 

Cap. 14. $8 1. Cf. Xenoph. Hellen. 3,3, 5—11. — J. p. 553. 
Cap. 14. $ 2. Ex Ephoro coll. Strab. 6, p. 427. 

l προσελϑοντες F | παρετάξαντο πρὸς ἀλλήλους Η JA b μαν- 
τινίαν E ! ἠδύναντο ΕἸ ἠδυνήϑησαν Μ; ἣν πολέμου νόμῳ κρα- 
τῆσαι οὐκ ἴσχυον Η UN ΠΡῸΣ Cas.; μηνυϑέντες FH; μη- 
νυϑέντα M Ι, 8 αὐτῶν F | 12 ἀπόρρητον H; ἀπορρήτων F ἢ 
ἀφίκετο H; ἀφίκοντο F; ἀφῖλτο vulg. {17 Ilo ρϑενίαις Epho- . 
rus ap. Strab. 6 , 421, Παρφϑενίοις F | 19 et 20 S UR F | 20 μέλλειν 
αἴροντες F. 
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94 Polyaen. II, 14, 2—16. 

vovobvteg τῆς ἐπιϑέσεως ἐπέσχον ὡς προεγνωσμένης 

τῆς πράξεως. 

15. IIIIIOAAMAX. 

"Inxzoücuee ὑπὸ Aoxáócov ἐν Πρασιαῖς ἐπολιορ- 
κεῖτο. λιμὸς ἦν᾽ of Σπαρτιᾶται κήρυκα ἔπεμψαν εἴσω 

παρελθεῖν ᾿Δρκάδες οὐκ ἐπέτρεψαν. ᾿Ἱπποδάμας ἀπὸ 

τοῦ τείχους τῷ κήρυκι ἀπεχρίνατο "vois ᾿Εφόροις ἄγ- 
γελλε τὴν γυναῖκα λύειν τὴν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Χαλ- 

κιοέκου δεδεμένην. οἵ μὲν ᾿άρκάδες ovx ἐνόησαν᾽ οἵ 
ὃὲ “Μάκωνες συνῆκαν ὅτι λιμὸν λύειν ἐπιστέλλοι. ἦν 

γὰρ ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Χαλκιοίκου ἀνακειμένη Διμοῦ 

γραφὴ, γυνὴ (γεγραμμένη) ὠχριῶσα, λεπτὴ. τὼ χεῖρε 
ὀπίσω δεδεμένη" ὥστε τὸ ἀφανὲς τοῖς πολεμίοις φανε- 
ρὸν τοῖς πολίταις ἹἽπποδάμαντος ἦν. 

16. TAZTPO9SN. 

Γάστρων “ακεδαιμόνιος μέλλων ἐν Αἰγύπτῳ συμ- 

βαλεῖν τοῖς Πέρσαις μετενέδυσε τὰς πανοπλίας καὶ 

τὰς μὲν τῶν ᾿Ελλήνων τοῖς Αἰγυπτίοις, τὰς δὲ τῶν 

“Αἰγυπτίων τοῖς Ἕλλησι περιέϑηκε. κρύψας δὲ τοὺς 
“Αἰγυπτίους (ἐν τοῖς Ἕλλησι) παρατάξας προῆγε τοὺς 

Ἕλληνας. τῶν δὲ οὐδὲν ἐνδιδόντων. ἀλλ᾽ εἰς voUu- 

Cap. 15. Cf. Athen. 10, p. 452 a (ex Callisthenis Hellenicis). 
— J. p. 561 sq. 

Cap. 16. Cf. Front. 2, 3, 13. 

8 Ἱππόδαμος Athenaeus, Plut. apophthegm. LÀc. 8. v.: ef. 
Schaefer, Demosth. III, 195, not. 3 6 ἐπέστρεψαν | * ἄγγελε T ! 
8 λύειν K; λύεσθαι Athenaeus; κωλύειν bis F | 8 et 11 Χαλ- 
κειοίκου Ἐ 12 γεγραμμένη inclusi | ὠχρεεῶσα F | 20 ἐν τοῖς 
“Ἕλλησι del. Blumius; ἕλεσι p et Wessel. δα Anton. Itin. p. 726. 

10 
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Polyádn; ἢ, da 14. ὁ. 95 

προσϑὲν βιαξομένων καὶ προϑύμως κινδυνευόντων 

ἐξανέστησε τοὺς “ἰγυπτίους ἐν τοῖς ὅπλοις τοῖς “Ελλη- 

νικοῖς. ἰδόντες δὲ οἵ Πέρσαι καὶ τοὺς Ἕλληνας ὑπο- 
νοήσαντες ἐπιέναι λύσαντες τὴν τάξιν ἔφευγον. 

17. MEDAKAEIAAXZ. 

Μεγακλείδας συμφυγὼν ἐς ὄρος δασὺ, πολιορ- 

κούμενος, διελὼν τοῦ στρατεύματος, ὃ μὲν ἀχρεῖον qv 
. , , 0j 3 - er 3 

xci βαρύτερον, φεύγειν ἐκέλευσε διὰ τῆς ὕλης εἰδὼς, 

ὅτι φανερὸν ἔσται τοῖς πολεμίοις. οἵ μὲν ὥρμησαν 

ἐπὶ τοὺς φεύγοντας" ὁ δὲ τὴν εὔχρηστον καὶ γενναίαν 

δύναμιν ἔχων ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τῆς ὕλης τρα- 
πόμενος ὑπεξέφυγεν ἀσφαλῶς. 

18. ΑΡΜΟΣΤΗΣ. 

ρμοστὴς “ακεδαιμόνιος ὑπὸ ᾿“ϑηναίων ἐπολιορ- 

κεῖτο δυοῖν ἔτι λοιπὸν ἡμερῶν ἔνδον ἔχων τροφάᾶς. 

κήρυξ ἧκε Σπαρτιάτης" οὐ συνεχώρουν ᾿4ϑηναῖοι βα- 
Oífew ἔσω τείχους. ἀλλὰ πρὸ τοῦ τείχους λέγειν ἃ 
βούλοιτο πάντων ἀκουόντων. ὃ κήρυξ, “ϑαρρεῖν᾽, 

ἔφη, κελεύουσί Ge Λακεδαιμόνιον καὶ προσδέχεσθαι 

βοήϑειαν διὰ τάχους" ὁ Oi ἁρμοστὴς μὴ πανυ᾽, 

ἔφη, ᾿σπεύσητε βοηϑοῦντες᾽ τροφὰς γὰρ ἔχω πέντε 

μηνῶν ἔτι᾽. ᾿4ϑηναῖοι, καὶ γὰρ χειμὼν προσῇει, [πρὸς] 
μακρὰν καὶ χειμερινὴν πολιορκίαν ἀπαγορεύσαντες καὶ 

δὴ διαλύσαντες τὸ στρατόπεδον ὥχοντο. 

1 ὃ] τὸ F, quod probat W deleto ἦν: cf. 3, 10, 8 | 
9 ἔσται M; sciens fore V ἔστι F | 18 βουλοιντο F | 21 ἔχω M; 
ἔχωσι F; ἔχουσι vulg.; ἔχομεν K ex V habemus | 29 [πρὸς] 
Cas.: cf. 8, 41. 
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96 Polyaen. II, 19—21. 

19. ΘΙΒΡΩ͂Ν. 

Θίβρων ἐν '"4cí« χωρίον πολιορχῶν τὸν qQoU-e3)3 

ραρχον ἔπεισεν ἐπὶ συνθήκας προελθεῖν ὀμόσας. εἰ 

μὴ συντίϑοιντο, πάλιν αὐτὸν ἐς τὸ φρούριον κατα- 

στήσειν. ὁ μὲν προῆλϑε καὶ λόγων ἐκοινώνησεν οἵ 

ὃὲ τοῦ φρουρίου φύλακες διαλύσεως ἐλπίδι ῥᾳϑυμό- 

τέρον εἶχον. ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ προσβαλόντες οἵ 

Θιβρώνειοι κατα κράτος αἱροῦσι τὸ χωρίον. Θίβρων 

δὲ τὸν φρούραρχον ἐς τὸ χωρίον ἀγαγὼν πάλιν κατὰ 

τοὺς Ogxovg προσέταξεν αὐτὸν ἔνδον ἀναιρεϑῆναι. 

20. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ. 

Ζημάρατος ἐπιστέλλων Σπαρτιάταις περὶ τῆς 

Ξέρξου στρατείας ἐς πτύχα ἀκήρωτον τὴν ἐπιστολὴν 

γράψας ἐπεκήρωσεν, ἵνα ὡς ἄγραφος διὰ τῶν φυλά- 

κῶν κομισϑῇ. 

21. HPIIIIIIAAX. 

Ἡριππίδας ἀφικόμενος εἰς Ἡράκλειαν τὴν Τρα- 
χινίαν, συναγαγὼν ἐκκλησίαν, περιστήσας τοὺς ὁπλίτας 
ἐκήρυξε τοὺς Τραχινίους καϑίσαι χωρίς. οἱ μὲν ἐκά- 
ϑισαν᾽ ὃ δὲ ἐκέλευσεν αὐτοὺς, περὶ ὧν ἀδικοῦσι, 
“ακεδαιμονίοις κρίσιν ὑποσχεῖν, ὡς νόμιμόν ἐστιν ἐν 

Cap. 19. Cf. J. p. 558. 
Cap. 20. Cf. Herod. 7, 239 et Iustin. 2, 10, 18. — J. p. 448, 
Cap. 21. Of. Diod. 14, 38. 

3 σύνϑημα H | 4 συνϑοῖντο vel συνθϑεῖντο coni. K | ὁ δια- 
λύσεως ἐλπίδας λαβόντες τας ἔσχον τὴν φρουρὰν H || 
8 Θιβφώνιοι F: cf. ad 2, 2, 9; Θιβρώναιοι H | 9 ἀγαγὼν πάλιν 
H; ἀγαγὼν F; ἀναγαγὼν ὩΣ οἵ, supra v. 4 || 16 Ἡριππίδας 
F οὐ sic Diodor. ., Plut.; Xenoph.; Ἠριππέδας vulg. | 17 Τραχεινίαν 
et 19 Τραγεινέους F. 
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τῇ Σπαρτιάτιδι, δεϑέντας. ἐπεὶ δὲ ὑπὸ τῶν ὁπλιτῶν 
δεθέντες ἔξω πυλῶν ἤχϑησαν, καὶ δὴ πάντες ἀνῃ- 
ρέϑησαν. 

22. IZXOAAOZ. 

5 Ἰσχόλαος ἐν Alvo πλησίον ὁρῶν ᾿4ϑηναίους ἐφορ- 131—514 
μοῦντας ναυσὶ πολλαῖς δεδοικὼς, μὴ νύκτωρ ἐπιπλεύ- 

ὅαντες πολλὰ τῶν πλοίων αὐτοῦ μετὰ βίας ἀποσπά- 
σωσι, πρὸς τὸν πύργον τὸν ἐπὶ τοῦ χώματος ἅπαντα 

προσαγαγὼν ἔδησεν ἐκ τῶν ἱστῶν" τὰ δὲ πορρωτέρω 

10 σχοινίοις ἐκ τῶν πλησιαιτέρων συνῆψεν, ὥστε τὸν σύν- 

δεσμον εἶναι δι᾿ ἀλλήλων. οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι νυκτὸς 
ἐπελθόντες ἀφέλκειν πειρώμενοι τῶν πλοίων οὐδὲν 

ἀπέσυραν᾽ o( δὲ ἀπὸ τῆς 4ivov τῶν φυλάκων ἀγγει- 

λάντων ἐπεξελϑόντες ἐδίωξαν τοὺς ᾿4ϑηναίους, οἵ μὲν 

16 ἀπὸ τῆς γῆς. οἵ δὲ ἀπὸ τῶν νεῶν. 
᾿Ισχόλαος ἐν ὁδῷ κατὰ μὲν ϑάτερον ἀποκρήμνῳ 2 

καὶ σφαλερᾷ, κατὰ ϑάτερον δὲ ὄρος ἐχούσῃ, ὃ κατεῖχον 

oí πολέμιοι, πνεύματος γενομένου μεγάλου τὴν ὕλην 

ἐνέπρησεν" ὥστε τῶν παραφυλαττόντων πολεμίων ὑπὸ 

20 τοῦ χαπνοῦ καὶ τοῦ πυρὸς διωχϑέντων κατὰ τοῦτο 

τὸ μέρος ἀσφαλῶς τὴν δύναμιν ἤγαγεν. 
6.ὅθ,1 Ἰσχόλαος ὑπὸ Χαβρίου πολιορκούμενος ἔν Ζίρυὶ 8 8τ8--8τ4 

μέλλοντος προσάγειν τοὺς κριοὺς αὐτὸς φϑάσας μέρος 

κατέβαλε τοῦ τείχους ἄμφω μηχανώμενος, τοῖς μὲν 

Cap. 22. 81. Hoc in annos 376 — 374 cadere censet 
Rehdantz, vita Iphicratis etc. p. 68, sed οὗ Schaefer, Demosth. 
I, p. 389, not. 2. 

10 πλησιαιτέρων vel πλησιεστέρων Bursian; πλοίων F | 
14 ὑπεξελϑόντες vulg. V | 18 γενομένου F] γινομένου vulg. 

PoLvArNvs, ed. Melber. 1 
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98 Polyaen. II, 22, 3—24. 

αὑτοῦ στρατιώταις ἀνδρειότερον ἀγωνίσασϑαι τὸ τοῦ 
τείχους ὀχυρὸν οὐκ ἔχουσι, τοῖς δὲ πολεμίοις τὸ κατα- 
πεφρονῆσϑαι τὴν παρασκευὴν τῶν πολιορχητικῶν μη- 

χανημάτων. ἀμέλει τὴν ἑκούσιον ἀποτείχισιν φοβη- 

ϑέντες παρελθεῖν εἰς τὴν πόλιν οὐκ ἐθάρσησαν. 5 

Ἰσχόλαος προσχκαϑημένων ᾿4ϑηναίων zxv9Ousvoge.56,2 

εἶναί τινας τῶν φυλάκων τοὺς προδιδόντας νύκτωρ 
, ' ἢ M Erg - , , 

ἐφοδεύων τὰς φυλακὰς ἑχάστῳ τῶν φυλάκων παρέ- 

ξευξε τῶν μισϑοφόρων ἕνα. τοῦτο πράξας ἀταράχως 
ἔφυγε τὸν κίνδυνον τῆς προδοσίας. 

28. MNAXIIIIIIAA X. 

"Μνασιππίδας ὀλίγον πλῆϑος ἦγεν. ἐπεὶ δὲ νυχτὸς 

ἐπέϑεντο πολέμιοι, τοὺς ψιλοὺς καὶ τοὺς σαλπιγκχτὰς 

ἐκέλευσεν ἐν τῷ σκότῳ περιελθόντας ὄπισϑεν τῶν 

ἐπιτιϑεμένων σημαίνειν τὸ πολεμικὸν καὶ ἀκροβολίζε- 

σϑαι. of δὲ ὡς ὑπὸ πλήϑους πολλοῦ κυκλούμενοι διὰ 

τάχους ἀνεχώρησαν. 

24. ANTAAKIAAX. 

AvvaAxí(óng iv ᾿Αβύδῳ μετὰ ναυτικοῦ πλείονος 

διατρίβων ᾿Δ4ττικὰς τριήρεις ὁρμούσας ἐν Τενέδῳ μαϑὼν 

φοβουμένας ἐς Βυξάντιον διαπλεῦσαι πρὸς ᾿Ιφικράτην, 

ἀγγείλαντος τινὸς, ὡς ᾿Ιφικράτης πολιορκοέη Χαλκηδο- 
νίους φίλους ὄντας, παρήγγειλεν ἀποπλεῖν ἐς Χαλκη- 

Cap. 24. Cf. Xenoph. Hellen. 5, 1, 25 sq. — Cf. Rehdantz, 
vitae Iphicratis etc. p. 25, not. 9. 

1 αὐτοῦ F | 7 φυλάκων] πολιτῶν Hertlein | 8 ἑκάστῃ τῶν 
φυλακῶν Hertlein [| 10 τῆς προδοσίας τὸν κίνδυνον vulg. | 13 of 
πολέμιοι K | τοὺς ante coAz. om. M | 22 Καλχηδονίους et 28 
Καλχηδόνα F. 
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Polyaen. II, 24—26. 99 

δόνα καὶ ἀναχϑεὶς ἐνήδρευσε περὶ viv Κυξικηνήν. οἵ 
δὲ ἀπὸ τῆς Τενέδου τὴν ἀναγωγὴν τὴν ᾿Ανταλκίδου 
πυϑόμενοι κατὰ τάχος ἐπειρῶντο πρὸς τὸν Ἰφικράτην 

πλεῖν. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο κατὰ τας τῶν πολεμίων τριή- 

5 Qeug οὐχ ὁρωμένας, ἀλλὰ ἀφανῶς ἐφορμούσας, ᾽νταλ- 

κέδας ἄφνω προσπεσὼν ταῖς ᾿Δττικαῖς τὰς μὲν κατέδυσε, 

τῶν δὲ πλειόνων ἐκράτησεν. 

25. ΑΓΉΣΙΠΟΛΙΣ. 

e.40,1 ᾿Δγησίπολις Μαντίνειαν ἐπολιόρκει μετὰ τῶν συμ- 
10 μάχων, οἱ πρὸς τοὺς Μαντινεῖς εὖ διακείμενοι διὰ τὸ 

“ακεδαιμονίους ἄρχειν τῆς Ελλάδος εἵποντο μὲν ἐπὶ 

τὸν πόλεμον. κρύφα δὲ εἰσέπεμπον τοῖς Μαντινεῦσι 

νυκτὸς ὧν ἐδέοντο. ᾿4γησίπολις μαϑὼν τὰ δρώμενα 

κύνας περὶ τὸ στρατόπεδον ἠφίει πολλοὺς, [τοὺς] 
16 πλείονας δὲ κατὰ τὸ μέρος τὸ πρὸς τὴν πόλιν, ὅπως 

μηδεὶς αὐτομολοίη φυλαττόμενος ὑπὸ τῶν κυνῶν ἁλῶναι. 

26. ΣΘΕΝΊΠΠΟΣ. 

9. 41,1 Σϑένιππος Adxov ξημιωϑεὶς χρήμασιν ὑπὸ τῶν 

᾿Εφόρων προσποιητῶς, αὐτομολῆσαι πρὸς τοὺς Τεγε- 
20 ἅτας ὑποχρινάμενος, δεξαμένων αὐτὸν ὡς αἰτίαν ὀργῆς 

δικαίας ἔχοντα, τοὺς διαπολιτευομένους τῷ ἄρχοντι 

αὐτῶν ᾿Αριστοκλεῖ διαφϑείρας μετὰ τούτων πομπῆς 

οὔσης ϑύειν αὐτὸν μέλλοντα προσπεσὼν ἀπέκτεινεν. 

1 ἐνίδρευσεν F || 2 ἀναγωγὴν vulg.; ἀγωγὴν F | 10 τους 
om. M | 12 μαντιεῦσι F | 14 rone] πλείονας R; πλείονας Ἐ || 
18 χρήματα H | 20 ὑποκρινάμενος K; ὑποκρινόμενος F; ὑπεκρί- 
Ψατο᾽ οἵ καὶ προσεδέξαντο H. 

τ Ὁ 
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100 Polyaen. II, 21, 1—28, 1. 

27. KAAAIKPATIAAX. 

—248 1 Καλλιχρατίδας Κυρηναῖος τὸν τὴν ἄκραν Μαγνη- e.54,5 
σίας φυλάσσοντα [ἤτησε τραυματίας] αὐτοῦ δέξασϑαι 

τέσσαρας. τοῦ δὲ ἐπιτρέψαντος ἕκαστον ϑωρακίσας 

κατέκλινε σπάϑας αὐτοῖς παραϑεὶς, χλανίδα ἐπιβαλὼν 5 

ἄνωϑεν. ἐπεὶ δὲ κλίνας τέσσαρας φέροντες ἔνδον 

πυλῶν ἐγένοντο, εἴκοσιν ὁμοῦ νεανίαι ὡπλισμένοι τοὺς 

φύλακας ἀποσφάξαντες τὴν ἄκραν κατέσχον. 
—348 2 Καλλικρατίδας ἐν Μαγνησίᾳ πολιορκούμενος τῶν e.56,8 

πολεμίων κριοὺς προσαγόντων τοῖς τείχεσιν αὐτὸς 10 
κατὰ τὸ ἀπρόσμαχον τοῦ τείχους παραρρήξας τοῦ 

πύργου μέρος, παραφυλάξας τὸν καιρὸν τῆς τῶν 

προσβαλλάντων διαδοχῆς περιῆλθε τὸ τεῖχος καὶ κατὰ 

νώτου προσπεσὼν πολλοὺς μὲν αὐτῶν διέφϑειρεν, οὐκ 

ὀλίγους δὲ ἐξώγρησε' μετὰ δὲ τὴν νίκην τὸ τεῖχος 15 

ἀνῳκοδόμησεν. 

28. MAT'AX. 

i—958 1 Μάγας ἀπὸ Κυρήνης ἐκστρατεύων κατέλειπε μὲν 

καὶ τῶν φίλων τοὺς φρουρήσοντας τὴν πόλιν, ὄργανα 

Cap. 27. $ 1. De tempore cf. Droysen, Gesch. d. Hellenis- 
mus 1113, 1, p. 320, not. 3. 

Cap. 28. De Maga cf. Droysen III?, 1, p. 270, 274 cum notis 
et appendicis tab. IX. 

8 [ἤτησε τραυματίας] suppl. W ex H: ὅτι ἐάν τις τραυμα- 
τίας τινὰς τῶν οἰκείων πείσῃ δέξασθαι, δύναται κατασχεῖν 
πόλεως; cf. 1, ὅ. 7, 11, 4. 8, 70. V ut quattwor ex suis aegro- 
tantes reciperet, unde K [ἤτησεν ἀρρώστους] || 4 ἐπιστρέψαντος F | 
6 ἐπὶ F | 10 προσαγόντων ΕἾ προσαγαγόντων vulg. | 11 z«o- 
ρῆξας F | 13 προσβαλόντων vulg. | 18 κατέλειπε K, Patakis; 
κατέλιπε EF. 

eius κύττα». ES Re. . SL matin 
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Polyaen. II, ?8, 1—29, 2. 101 

ὃὲ xol βέλη καὶ μηχανήματα xovéxAsiev εἴσω τῆς ἄκρας, 

ἀφήρει δὲ καὶ τῶν τειχῶν τὰς ἐπάλξεις, ὅπως εἴ τινες 

νεωτερίσειαν, ἀνεῳγυῖαν ἔχοι τὴν διὰ τῶν πυλῶν 

δἴσοδον. 

Μάγας Παραιτώνιον κατασχὼν συνέταξε τοῖς 2 366-- 3 

φρυχτωροῖς πυρσὸν φίλιον αἴρειν ἑσπέρας καὶ πάλιν 

βαϑέος ὄρϑρου τὸν αὐτόν. τῇ τῶν πυρσῶν ἀπάτῃ 

προῆλϑε τῆς χώρας ἄχρι rot Xi καλουμένου. 

29. KAE2NTMOXZ. 

Κλεώνυμος, Δακεδαιμονίων βασιλεὺς, Τροιξῆνα 1 eu 

πολιορκῶν κατὰ πολλὰ μέρη τῆς πόλεως ὀξυβελεῖς 

περιστήσας ἐκέλευσεν ἀφιέναι τοῖς βέλεσιν ἐπιγράψας 

ἥκω τὴν πόλιν ἐλευϑερώσων. ἔχων δὲ καὶ Τροιξη- 

νίους αἰχμαλώτους ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων. οἵ μὲν 

αἰχμάλωτοι εἴσω παρελϑόντες εὐηγγελλίξζοντο. Εὐδα- 

μίδας δὲ. στρατηγὸς Κρατεροῦ, φυλάττων τὴν πόλιν 

τοῖς νεωτερίζουσι παρετάττετου καὶ δὴ τῶν ἔνδον 

ἀλλήλοις μαχομένων Κλεώνυμος προσϑεὶς κλίμακας 

ἐξεῖλε τὴν πόλιν καὶ διήρπασε καὶ Σπαρτιάτην ἄρμο- 

στὴν μετὰ φρουρᾶς ἐπέστησεν. 

Κλεώνυμος Ἔδεσσαν πολιορκῶν, τοῦ τείχους πε--Ὁ 918 
δόντος, τῶν πολεμίων ἐπελθόντων σαρισοφόρων — 

Cap. 29. 8 1. Cf. Front. 3, 6, 7. — Droysen III?, 1, p. 199 sq. 
Cap. 29. $ 2. Cf. Droysen, III?, 1, p. 199sq. 

2 si τινες Maasv.; ἐστὶν ἐς F; εἶ vulg. | 8 νεωτερήσειαν Ἐ ἢ 
5 προσέταξεν Η! 8 Xi F] χειμώ Cas.; 4ελτα Blume, sed cf. 
Droysen III*, 1, p. 274, not. 2 | 16 Κρατεροῦ E, κράτερος vulg.; 
Κρατέρου wW Ϊ φυλάττων vulg.; φρέττων F; φρουρῶν MW | 
21 Ἔδεσσαν sic nummi, Polyb., Strabo, Ptolem.; αἴδεσαν F; 
Ἔδεσαν vulg.|| vo? τείχοντος E, corr. F, | 22 σαρησοφόρων F. 
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ἑχάστη σάρισα πηχῶν ἦν ἑκκαίδεκα — ἐπύχνωσε τὴν 
αὑτοῦ φάλαγγα ἐς 90g: τοὺς δὲ πρωτοστάτας καὶ 

τοὺς τούτων ἐπιστάτας ἄνευ δοράτων ἔταξε παραγγεί- 
λας, ἂν συμμίξωσιν οἵ σαρισοφόροι, διαλαβεῖν ἀμφο- 
τέραις ταῖς χερσὶ τὴν σάρισαν καὶ κατέχειν, τοὺς δὲ 

ἑπομένους παρὰ πλευρὸν ἑκάστου παρελϑόντας ἐνεργεῖν 

τὴν μάχην. ot μὲν ἐλάβοντο τῶν σαρισῶν (oí δὲ) 

ἀνθέλκοντες, οἵ δὲ κατόπιν παρελθόντες ἀνεῖλον 
τοὺς σαρισοφόρους, καὶ ἄχρηστον ἠλέγχϑη τὸ σαρίσης 
μέγεϑος τῇ Κλεωνύμου δεινότητι. 

80. KAEAPXOX. 

Κλέαρχος Ἡρακλεώτης ἀκρόπολιν ἀναστῆσαι βου- 
λόμενος μισϑοφόρους συνέταξε λεληϑότως ἐξιέναι 

νυχτὸς, λωποδυτεῖν, ἃἁρπάξειν, ὑβρίξειν, τιτρώσκειν. 

ἀγανακτοῦντες οἵ πολῖται παρεκάλεσαν Κλέαρχον βοη- 

ϑεῖν" ὁ δὲ οὐκ ἄλλως ἔφη δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόνοιαν 
αὐτῶν κατασχεῖν, εἰ μή τις αὐτοὺς περιτειχίσειεν. 
συγχωρησάντων Ἡρακλεωτῶν τόπον τῆς πόλεως περι- 

τειχίσας ἀκρόπολιν κατασκευάσας οὐχ ἐκείνους ἐκώ- 
λυσεν, ἀλλ᾽ αὑτῷ τὸ ἐξεῖναι πάντας ἀδικεῖν παρέσχεν. 

Κλέαρχος Ἡρακλείας τύραννος ἐλογοποίησεν., ὡς 

ἀπαλλαγῆναι βουλόμενος μετὰ τῶν δορυφόρων καὶ τῇ 

βουλῇ τῶν τριακοσίων παραδοῦναι τὰ πράγματα. οἵ 

Cap. 30. De Clearchi tyrannide eiusque tempore cf. 
Schaefer, Demosth. I, p. 106 sq. 

1 ἑκάστη δὲ vulg. ἢ σάρεισα et σαρεισοφόροι F constanter | 
2 αὐτοῦ F | 5 τὰς σαρίσσας K; τῶν σαρισσῶν S. Ácerius ad 
Aeliani Tactica || 6 ἐνεργεῖν (i. e. ἐνεργῆ ποιεῖ») τὴν μάχαιραν R || 
1 (of δέ) del. Rud. Schoell |8 ἀνϑέλκοντες] ἔστησαν add. Roth, 
ἦσαν vulg.; ἀνθεῖλκον αὐτὰς K {|περιελϑόντες K | 20 αὐτῷ F. 

10 
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δὲ συνῆλθον ἐς τὸ βουλευτήριον ὡς ἐπαινεσόμενοι 
Κλέαρχον xol τὴν ἐλευϑερίαν ἀποληψόμενοι" ὁ δὲ 

περιστήσας τῷ βουλευτηρίῳ στρατιώτας τῶν τριακοσίων 
e ' E , 3 , 9 er X 

ὑπὸ τοῦ κήρυκος ἀνακαλουμένων καϑ' ἕνα συλλαβὼν 

ἐκέλευσε πάντας ἄγειν ἐς τὴν ἀκρόπολιν. 

Κλέαρχος βουλόμενος πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἀπο- 

κτεῖναι πρόφασιν οὐκ ἔχων κατέλεξε τοὺς ἀπὸ ἕκκαί- 

δεχα ἐτῶν μέχρι πέντε καὶ ἑξήκοντα ἐπὶ στρατείαν ἐν 
» ^" , c , 3 ' 

τοῖς xvvixoig καύμασιν ὡς πόλιν ZGvaxov πολιορ- 

κήσων. ἐπεὶ δὲ «xs τῆς ᾿Δστακοῦ πλησίον, τοὺς μὲν 

πολίτας ἐν ἑλώδει χωρίῳ xol νηνέμῳ καὶ μεστῷ στα- 

σίμων ὑδάτων ἐκέλευσε στρατοπεδεῦσαι παραγγείλας 

προσέχειν, μὴ Θρᾷκες ἐπιφανῶσιν ἐκ τῆς χώρας. αὐτὸς 

δὲ ὡς κακοπαϑήσων περὶ τὴν πολιορκίαν μετὰ τῶν 

ξένων ὑψηλὰ χωρία καὶ σύσκια, ὕδασιν ἐπιρρεόμενα 

καταλαβόμενος ἐστρατοπέδευσεν καὶ μέχρι τοσούτου 

τὴν πολιορκίαν παρέτεινεν, ἕως τοὺς πολίτας αὐτοῦ 

διέφϑειρεν ὥρᾳ ϑέρους τὸ ἑλῶδες καὶ ἐπίνοσον τοῦ 

στρατοπέδου. ἐπεὶ δὲ διεφϑάρησαν ἅπαντες, τότε μετὰ 
- , 2 y I4 ÀJ , 

τῶν μισϑοφόρων ἀνέξευξε λοιμῷ προσϑεὶς τὴν αἰτίαν 

τῆς τῶν πολιτῶν τελευτῆς. 

81. APIZTOMENHZ [AAKEAAIMONIOZ]. 
᾿Δριστομένης “ακεδαιμόνιος, Zlvovvoío συμμαχῶν, 

τροπῆς βραχείας γενομένης ὁρῶν τὰς τριήρεις ἀναμε- 

μιγμένας παρήγγειλε τοῖς αὑτοῦ στρατιώταις βοᾶν 

Ἱ κατέλεξε Cas. p V delegit; κατέλιπε F || 8 “ἑξήκοντα 
(i. e. ξ5) Heringa Rh; "F9 ἀστακὸν F] ἄστακον K; ᾿ἀστακίων 
(rectius ᾿Ἀἀστακηνῶν) W coll. 2, 1, 6. 10. 2, 36. 3, 10, 9. 4, 11, 3 | 
10 στάκου K contra F, Strab. 10, 459, Paus. 5, 12, τῇ 11 αὑτοῦ 
vulg. ἢ 19 ἐπειδὴ δὲ M Ϊ 24 ῥοπῆς E; inclinatione V : cf. 5,.9, 221 
25 αὐτοῦ F. 

9 363—352 
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“ἔα φεύγειν. οἷ πολέμιοι τῆς βοῆς ταύτης ἀκούσαντες 

ἐς φυγὴν ἐτράποντο δόξαντες κατὰ κράτος ἡττᾶσϑαι. 

654—628 [ἈΡΙΣΤΟΜΈΝΗΣ MEEZHNIOX.| 

2Z(1) ᾿Δριστομένης, Μεσηνίων ἡγεμὼν, τρὶς ἑκατομφόνια | 
ϑύσας κατὰ ΖΔακεδαιμονίων ἰσχυροῖς ποτὲ τραύμασι 5 

περιπεσὼν ἑάλω σὺν ἄλλοις πλείοσιν. ἔδοξε τοῖς | 

“άκωσιν ἅπαντας κατακρημνίσαι, τοὺς μὲν ἄλλους 
M ^ Vr , ^ N , - γυμνοὺς, τὸν δὲ ᾿Ζριστομένην διὰ τὴν δόξαν τῆς 

7 » ᾽ PE LA ^ 4 M , | 
ἀρετῆς ἐν τοῖς ὅπλοις. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι κατενεχϑέντες j 

παραχρῆμα ἐτελεύτησαν" τοῦ δὲ ᾿Δριστομένους ἡ ἀσπὶς 10 | 
ἐφελκομένη τὸν ἀέρα ἐλαφρῶς αὐτον ἐπὶ τὴν γῆν 

; ς EY ; . δ E D Y H κατήνεγκεν. ὃ δὲ ἐς τὸ ὕψος ἀναβλέπων καὶ τοὺς | 
κρημνοὺς ἐν κύκλῳ περιέχοντας οὐκ ἀνῆκε τῆς ἐλπέδος. | 

ἀλλὰ τὸ σύμπαν ὄρος ἀνασκοπούμενος. κατανοήσας 

εἴσδυσιν στενωτάτην καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀλώπεκας εἰσιούσας. 15 

ἀπὸ τῶν κειμένων νεκρῶν ὀστοῦν κλάσας, μιᾶς τῶν 
ἀλωπέκων λαβόμενος τῆς οὐρᾶς. δακνόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς 

συνεξεδύετο τὰ στενόπορα τοῦ ὄρους τῷ ὀστῷ παραι- 
ρῶν καὶ παρακόπτων, καὶ τὸ * * συνεξέϑει. καὶ δὴ 

διεξελθὼν ἧκεν ἐς τοὺς Μεσηνίους προϊέναι μέλλοντας 20 

ἐς μάχην καὶ αὐτίχα ὁπλισάμενος αὐτὸς ἡγεῖτο τῆς | 
φάλαγγος. οἱ δὲ “άκωνες ᾿Δριστομένην πάλιν ἰδόντες : 

ἐν τοῖς ὅπλοις, πάλιν ἀριστεύοντα, πάλιν διώκοντα. 

Cap. 31. $ 2 (1). Cf. Paus. 4, 18, 4 sqq. 

4 ἑκατὸν φόνια F [13 κρημνοὺς τοὺς coni. Καὶ | 16 κειμένων 
om. ΜΥ͂ | 17 δαχνόμενος F] ἑλκόμενος M: Paus. 4, 18, 6 ἐφεί- 
xevo ὑπ᾽ αὐτῆς [ 18 παραιρῶν K; παραέρων F | 19 καὶ τὸ *o* 
συνεξέϑεεν (συνεξέϑει scripsi) Ww coll. Paus. 4, 18, 6 τὰ uiv δὴ 
πλείω ϑεούσῃ συνέϑει; καὶ τὸ συνεξέϑον F; om. vulg.; τὸ 
λοιπὸν vel tale quid supplendum censet W ] 21 αὐτοῖς Καὶ || 
23 πάλιν ante oiov. om. MD: cf. 6,16,2. api i 
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M , ' - - $273? τ 3 

τὸν βεβλημένον κατὰ τῶν κρημνῶν, ἀφ᾽ ὧν οὐδεὶς 

ἐσώϑη πώποτε, πάντες ἐνέκλιναν εἰς φυγὴν ϑνητῆς 

φύσεως μείζονα εἶναι τὸν ἄνδρα ἡγούμενοι. 
᾿Δριστομένης Μεσήνιος αἰχμάλωτος ὑπὸ “ακεδαι- 9 (2) 

uovíov καὶ φρουρούμενος [τούτων κοιμωμένων] τῷ 
παρακειμένῳ πυρὶ προσεκύλισεν ἑαυτὸν καὶ τοὺς δε- 

σμοὺς κατακαύσας τοὺς μὲν φύλακας ἀνεῖλε, κρύφα δὲ 

ἐς τὴν Σπάρτην παρελϑὼν καὶ τὰς ἀσπίδας αὐτῶν 

προσηλώσας τῷ τεμένει τῆς Χαλκιϑίκου ἐπέγραψεν" 

10 ᾿Φριστομένης ἀπὸ “ακεδαιμονίων ἀβλαβὴς ἀνεσώϑη. 

1ὅ 

20 

τοῦτο ποιήσας ἐς Μεσήνην ἐπανῆλϑε. 

᾿Δριστομένης o0 Μεσήνιος “ακεδαιμονίων πάνδη- 4 (8) 

μον ϑυσίαν τοῖς Ζιοσκούροις ἐπιτελούντων μετὰ ἑνὸς 

φίλου λευκῶν ἵππων ἐπέβησαν ἄμφω καὶ ταῖς κεφαλαῖς 

[πίλους] περιεϑηκάτην [καὶ] χρυσοῦς ἀστέρας" καὶ νυκτὸς 
ἤδη προϊούσης ἐπεφάνησαν κατὰ σύμμετρον διάστημα 

τοῖς Δακεδαιμονίοις ἔξω πόλεως μετὰ γυναικῶν καὶ παι- 

δίων πανηγυρίζουσιν. ot μὲν δὴ Ζιοσκούρων ἐπιφάνειαν 

οἰηϑέντες γεγονέναν προήεσαν ἐς μέϑην καὶ ἡδονὴν 

πλείονα" of δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων καταβάντες, τὰ ξίφη 

σπασάμενοι, πλείστους καταφονεύσαντες αὐτῶν καὶ δὴ 
ἀφιππεύσαντες ᾧχοντο. 

82. KINEAZ. 

Ὁ περὶ Μαντίνειαν ἀγὼν ἴσος ἦν Θηβαίοις καὶ 

Cap. 81. 8.4 (8). C£. Paus. 4, 27, 1. 

5 [τούτων κοιμωμένων] W addidit ex H | 10 ἀνεσώϑη F 
διεσώϑη vulg. | 18 [πίλους] περιεϑηκάτην [καὶ] Hemsterh. a 
Lucian. II, 338 ed. Bipont.: cf. 6, 12 et Paus. 1. 1. | 16 προσιούσης 
Cm | 19 οἰηϑέντες Cas.; ἡγηθϑέντες L: nusquam legitur apud 
Polyaenum ἡγηϑεὶς, semel ἡγησάμενοι (2, 1, 81) et ἡγήσατο 
(1, 80, 7), saepius ἡγούμενοι: cf. 7, 14, 4 οἰηϑεὶς; 7, 08, 1 
οἰηϑέντες || προίεσαν Ἐ | 24 μαντινίαν F. 
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"Μαντινεῦσιν" ἔμελλον oí Μαντινεῖς ἐπικηρυκεύεσϑαι 
πρὸς Θηβαίους περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεως. Κινέας ὃ 

᾿Αϑηναῖος, ἐτεϑνήκει δὲ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ζημήτριος 

ἐν τῇ μάχῃ; πρὸς τοὺς Μαντινέας ἔφη, μᾶλλον ἂν τὸν 
ἀδελφὸν ἄταφον περιιδεῖν ἢ τοῖς πολεμίοις ἧτταν 

ὁμολογῆσαι βούλεσϑαι" καὶ γὰρ τὸν ἀδελφὸν διὰ τοῦτο 

προϑύμως ἀποϑανεῖν, ἵνα μὴ σταϑείη τρόπαιον κατ᾽ 

αὐτοῦ καὶ κατὰ τῆς πατρίδος. οἱ Μαντινεῖς ἀκού- 

σαντες τῆς ἐπικηρυκείας ἀπετράποντο. 

33. ΗΓΗΤΟΡΙΔΗΣ. 

Θάσον ἐπολιόρκουν ᾿4ϑηναῖοι. νόμον ἐκύρωσαν 
Θάσιοι: "c" γράψαντι σπείσασϑαι πρὸς ᾿4ϑηναίους 
ϑάνατος ἔστω. ἉὩἩἩγητορέδης Θάσιος ὁρῶν πολλοὺς 

πολίτας ἀπολλυμένους μακρῷ πολέμῳ καὶ λιμῷ βρόχον 

τῷ τραχήλῳ περιβαλὼν ἐς ἐχκλησίαν εἰσελϑὼν ᾿ἄνδρες", 

ἔφη. 'ἱπολῖται, ἐμοὶ μὲν ὡς βούλεσϑε καὶ ὡς ὑμῖν 
συμφέρει χρήσασϑε, τοὺς δὲ ὑπολειπομένους πολέτας 

διασώσατε τῷ ἐμῷ ϑανάτῳ λύσαντες τὸν νόμον. Θάσιοι 

ταῦτα ἀκούσαντες καὶ τὸν νόμον ἔλυσαν καὶ τὸν Ἡγη- 
τορίδην σῶον ἐφύλαξαν. 

84. AEINIAX. 

Δεινίας Τελεσίππου, Φεραῖος, ἐν Κραννῶνι τῆς 

Θετταλίας διῆγε ϑηρεύων ὅσα ἐν λίμναις καὶ ποτα- 

μοῖς ὀρνίϑια. ἀπὸ τοιούτου βίου προῆλϑεν ἐπὶ τυ- 

Cap. 88. Cf. Curtius, Griech. Gesch. II?, p. 142 sq. 

* σταϑῆ Cas. K || 17 χρήσασϑαι F, | 18 διασώσατε ΕἾ δια- 
σώσασϑε vulg. | 19 ἡγοτορίδην F || 92 Ζινίας F constanter || 
Κραννῶνι nummi (cf. 107, 1. 15. 18); Κρανῶνι F 

15 

20 
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ραννίδα διὰ τοιαύτης τέχνης. οἵ Κραννώνιοι τὴν qv- 

λακὴν τῆς πόλεως ἀπεμίσϑουν. ὃ ΖΙεινίας ἐμισϑώσατο 
καὶ μέχρι τριῶν ἐτῶν ἀκριβεστάτην ἐποιεῖτο τὴν 

φυλακὴν, ὥστε τὰς νύχτας εἶναι τῶν ἡμερῶν ἀσφα- 
ὅ λεστέρας τοῖς ἀωρὶ βαδίζουσιν. ἐπαινούμενος ἐπὶ 

τούτοις ἀεὶ καὶ πλείονας προσεμισϑοῦτο φύλακας, ὡς 

μᾶλλον εὐδοκιμοίη, τὴν φρουρὰν ἰσχυροτέραν ποιού- 
μδνος. τῆς δὲ πόλεως τὴν τοῦ σίτου δεκάτην ἀπομι- 

σϑούσης ἀδελφὸν αὑτοῦ νεώτερον τὰ τέλη καϑῆκε 
10 μισϑωσόμενον ὑπεράρας εἰς πολὺ τὴν πρόσοδον. οὕτω 

δὴ τὸν ἀδελφὸν δεκατηλόγον τῆς χώρας ἀποδείξας 
καὶ πολλοὺς νεανίσκους ἀκμάξοντας ἐγχειρίσας αὐτῷ, 

περιπόλους τῶν χωρίων καὶ συλλογέας τῶν δεκατευο- 

μένων καρπῶν, ἕξορτῆς οὔσης τῶν καλουμένων 'Ivo- 

15 νίων, ἐν ἧ πάντες Κραννώνιοι παίζουσιν, ἀναμίξας 

τοῖς ἐν τῇ πόλει φύλαξι τοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως τελώνας 

xci νήφοντὰς ἐπιστήσας οἰνωμένοις πλείους χιλίων 
πολίτας ἀποκτείνας τύραννος Κραννωνίων ἐγένετο. 

85. ΝΊΚΩΝ. 

e. 54,6 Νίκων πειρατὴς ἐκ Φερῶν τῶν ἐν Πελοποννήσῳ 
21 συνεχῶς ὁρμώμενος πολλὰ Μεσηνίους ἠδίκει. ᾽4γέ- 

, a , 9 CN ἌΡ M 

poyog, Μεσηνίων στρατηγὸς, λοχήσας αὐτὸν καὶ ἑλὼν 

προήγαγεν ἐς ἐκκλησίαν τῶν Μεσηνίων βασανισϑησό- 

1 τοιαύτης ΕἼ ταύτης τῆς vulg. | 2 ὃ δὲ vulg. ! * ἐσχυρο- 
τέραν vulg.; ὀχυρωτέραν F contra usum Polyaeni: ὀχυρά enim 
et iyvod dicit loca natura munita, oppida, castella, moenia, 
ἰσχυροὺς exercitus, milites, proelia, vulnera ita, ut hoc ad ani- 
mantia pertineat, illud ad inanima: cf. ad 1, 38, 2 | 9 αὐτοῦ 
F [τὰ τέλη Pierson ad Moer. 166; ἀτελῆ F | 12 νεανίσκους 
om. F, {|ἐγχειρήσας F | 183 περὶ πολλοὺς F | 14 Tzovíov C. Fr. 
Hermann; ταινέων F; ξενέων vulg.; νεοινέων Blume || 18 Κραν- 
νώνων F | 21 ᾿Δγέμαχος F] ᾿Δγήμαχος vulg. 
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μενον᾽ ὃ δὲ ὑπέσχετο παραδώσειν αὐτοῖς τας Φερας, 
εἰ σῶον αὐτὸν φυλάξειαν. πεισϑέντων Μεσηνίων 

ἀσέληνον νύκτα παραφυλάξας τοὺς μὲν πολλοὺς ἐκέ- 

λευσεν ἀπὸ βραχέος διαστήματος ἕπεσϑαι, ὀλίγους δὲ 
ἀκολουϑεῖν αὐτῷ φορτία μεγάλα σίτου καλάμης ἀρα- 

μένους. προσελθὼν δὲ τῷ τείχει περὶ δευτέραν φυλα- 

κὴν ἀνεκάλεσε τοὺς φύλακας τὸ σύνϑημα εἰπών. τῶν 

δὲ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ τὸ σύνϑημα γνωρισάν- 

τῶν καὶ ἀνοιξάντων τὰς πύλας, οἵ τὰ φορτία φέροντες, 

ταῦτα ῥίψαντες, τὰ ξίφη σπασάμενοι τοὺς ἐπὶ τῶν 
πυλῶν ἐφόνευσαν" οἵ δὲ κατόπιν ἑπόμενοι συνεισπεσόν- 
τες τῆς πόλεως ἐχράτησαν. 

86. ΔΙΟΙΤΑΣ. 

, , ^ e , , ^ - 

μεγάλοις χρήμασι τῶν Ἡραιέων τινάς. oV φοιτῶντες 

ἐπὶ τὰς πύλας πολλάκις καὶ καϑομιλοῦντες τοὺς πεπι- 

στευμένους τὰς κλεῖδας τῶν πυλῶν καὶ σὺν αὐτοῖς 

πίνοντες ἔλαϑον ἀπομαξάμενοι τὰς βαλανάγρας καὶ 

τὰ ἐκμαγεῖα τῷ 4Ἰιοίτᾳ διέπεμψαν. ὁ δὲ παραπλησίας 

καὶ ἴσας κλεῖδας ταῖς δημοσίαις κατασκευάσας ἀντέ- 
9 P , ’ὔ 3 i3] [Jj ^ 

πεμψεν αὐτοῖς νύκτα συνθέμενος, xo9' ἣν oí uiv 

Cap. 36. Cf. Aen. Tact. 18, 8. — Droysen III?, 2, p. 29 
et not. 1. 

8 παραφυλάξας W: cf. 1, 19. 2, 27, 2. 83, 9, 88: 5, 10, δ. 
5, 17, (2). 6, 19, 8. 8, 8 etc.; φυλάξας F | B σιτοκαλάμης Roth | 
ἀραμένους MO; ἀρομένους F; αἱρουμένους vulg.; αἰρομένους 
ex coni, Cas. | 11 συνεισπεσόντες Koen. (cf. Valekenaer ad 
Herod. 9, 102), quod probat Hertlein; συμπεσόντες F || 14 et 16 
ἠρεαίων F | 19 ἀπομαξάμενοι] διὰ κηροῦ add. H || 22 συνϑέ- 
μενος M; συνϑεμένοις F. 

10 ἢ 

Διοίτας, στρατηγὸς Ayowu)v, τὴν Ἡραιέων πόλιν e. 541 

φανερῶς ἑλεῖν οὐ δυνάμενος ἀφανῶς εἷλε φϑείρας 15 
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&végbav τὰς πύλας, ὁ δὲ Ζιοίτας μετ᾽ ὀλίγων στρα- 

τιωτῶν εἰσῆλϑεν. ἕνὶ μὲν τῷ στρατηγήματι τῶν 

βαλαναγρῶν παρέσχεν αὐτοῖς τὴν εἴσοδον" ἑτέρῳ δὲ 

εἰσελθὼν ἐχρήσατο. ἐπειδὴ γὰρ οἵ Ἡραιεῖς τοῦ γενο- 
/ / 2 , , » A » 

5 μένου συνέντες ἐξεπήδησαν. πολλοί τε ὄντες καὶ τῶν 

τῆς πόλεως τόπων ἔμπειροι, φοβηϑεὶς αὐτοὺς Ζιοίτας 

τοὺς σαλπιγκτὰς ἐκέλευσε κατὰ πολλὰ μέρη τῆς πόλεως 

διαστάντας τὸ πολεμικὸν σημαίνειν. οἵ δὲ Ἡραιεῖς 

πολλαχόϑεν πολλῶν σαλπίγγων ἀκούοντες, περιηχού- 

10 μενοι, πάντα μεστὰ πολεμίων εἶναι νομίσαντες ἐξέλιπον 
Ἁ , 320€ Z ej , ' , 

τὴν πόλιν καὶ ust" ἡμέραν ἐπρεσβεύσαντο πρὸς Zoírav 

ἱκετεύοντες ἀπολαβεῖν τὴν πατρίδα ὡς εἰσαῦϑις ὑπή- 
xooL γενησόμενοι τοῖς ᾿4χαιοῖς. 

37. ΤΙΣΑΜΕΝΟΣ. 

e. 85,2 Τισαμενὸς ἄγων τὸ στρατόπεδον ὄρνεις πολλοὺς 
10 ἰδὼν ὑπὲρ τὸν τόπον πετομένους, οὐ μὴν ἐπὶ γῆς 

ἵξάνοντας συνῆκεν, ὡς δεδιότες ἀνθρώπους ἐγκαϑη- 

μένους ἱξάνειν Óxvotev: καὶ τὸ χωρίον ἐρευνησάμενος 

τοῖς ἐγκαϑημένοις ἐπιϑέμενος κατέκοψε τοὺς λοχῶν- 

20 τὰς Ἴωνας. 

88. ΟΝΌΜΑΡΧΟΣ. 

e155 Ὀνόμαρχος Φωκεὺς πολιορκουμένης ᾿Ελατείας ὑπὸ 
Βοιωτῶν τὴν δύναμιν ἐξαγαγὼν, τὰς πύλας ἀποικο- 

Cap. 37. Cf. Front. strat. 1, 2, 8. 
Cap. 38. 8 1. De tempore cf. J. p. 559. 

2 ἐν μὲν τῇ τῶν στρατηγημάτων βαλαναγρῶν F; corr. 
Maasv. | 4 ἠρεεῖς F | b συνόντες F; ὄντες vulg. | 14 Τησάμενος 
F | 16 ὑπὲρ τοῦ τόπου Hertlein | vov] τινὰ W || περιπετομένους 
vulg. | ἐπὶ γῆς FH ; ἐπὶ γῆν M; ἐπὶ τῆς γῆς vulg. | 17 δεδιότας 
F|22 ἐλατίας (om. pr.) F || 23 ἀποικοδομήσας K, quod probat 
Hertlein; ἀνοικοδομήσας F. 

1 9374/5 
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δομήσας, τέκνα μὲν καὶ γυναῖκας καὶ μητέρας ἔστησεν 

ἐφεξῆς καὶ πατέρας" πρὸ δὲ τούτων τοὺς ὁπλίτας 
ἔταξε. Πελοπίδας συνεὶς τὴν παρασκευὴν τῆς ἀπο- 
νοίας, ὡς ἀποθνήσκειν ἢ κρατεῖν προϑυμοῖντο, μὴ 
συνάψας μάχην ἀνεχώρησεν. 

Ὀνόμαρχος Μακεδόσι παρατασσόμενος ὕρος μη- 

νοειδὲς κατὰ νώτου λαβὼν καὶ ταῖς ἑκατέρωϑεν κορυ- 
φαῖς ἐγκατακρύψας πέτρους καὶ πετροβόλους προῆγε 

τὴν δύναμιν ἐς τὸ ὑποκείμενον πεδίον. ὡς δὲ οἵ 
Μακεδόνες ἀντεπιόντες ἠκροβολίσαντο, οἵ Φωκεῖς 

προσεποιήσαντο φεύγειν ἐς τὰ μέσα τοῦ ὕρους. οἵ μὲν 

δὴ Μακεδόνες ϑυμῷ καὶ ῥύμῃ διώκοντες ἐπέκειντο, 

οἵ δὲ ἀπὸ τῶν κορυφῶν τοὺς πέτρους βάλλοντες συν- 
ἕτριβον τὴν Μακεδονικὴν φάλαγγα. τότε δὴ Ὀνό- 

ueoyog ἐσήμηνεν τοῖς Φωκεῦσιν ἐπιστρέφειν καὶ τοῖς 

πολεμίοις ἐμβάλλειν. οἱ δὲ Μακεδόνες, τῶν μὲν ὄπι- 

σϑεν ἐμβαλλόντων, τῶν δὲ ἄνωϑεν τοὺς πέτρους βαλ- 

λόντων, σὺν πολλῷ πόνῳ φυγόντες ἀνεχώρησαν. ἐν 

ταύτῃ τῇ φυγῇ τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων Φίλιππον 

5 

e. 36,8 

10 

15 

ασὶν εἰπεῖν “οὐκ ἔφυγον. ἀλλ᾽ ἀνεγώρησα ὥσπερ οἵ 90 φ gvyov, xeo 0 

κριοὶ, ἵν᾽ αὖϑις ποιήσωμαι σφοδροτέραν τὴν ἐμβολήν᾽. 

2 καὶ πατέρας om. H, seclusit W, sed cf. Lys. orat. 2, 39 I 
8 τῆς] μετὰ H | 4 ὡς om. F l5 ἀπεχώρησεν (V. discessit) Maasy- 
in Addendis | 8 πεξοὺς καὶ πετροβόλους μηχανὰς H: Polyaenum 
scripturum fuisse μηχανήματα. admonuit W | 10 ἠκροβολίζοντο Κ ll 
11 φυγεῖν H | 12 ῥύμῃ R; δώμῃ F | 18 τοὺς πεζοὺς H || ἐμ- 
βάλλοντες .vulg. | 15 ΩΣ H; ἐσήμαινεν ἐν F | 16 A e di- 
λειν H I oí δὲ FH; οἵ μὲν δὲ vulg.; X of μὲν δὴ C Cas. R; o£ M | 
τῶν μὲν ὄπιϑεν βαλλόντων, τῶν δὲ ἄνωϑεν H | 17 ἐμβαλόν- 
vov F | 19 ταύτῃ H et Reiske ad Const. Porphyrog. de caerim. 
p. 126; αὐτῇ F; om. vulg. | 20 ἀνεχώρησαν F. 



Τάδε ἔνεστιν dv τῷ τρίτῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων. 

4ημοσϑένης β Ἰφικράτης 
Iézge .. -.. « | Twó9s0g . . 
Τολμίδης... « | Χαβρίας 
Φορμίων educ se. DUX. 
Κλεισϑένης Mere, me o .& | Χάρης. 
Φρύνιχος. περ s e Χαρίδημος NOE 
Ale gone Hp y Δημήτριος Φαληρεὺς. n 
"Aoxivog. & | Φιλοκλῆς. EU" 

Φρύνιχος α om. F, | Ἰφικράτης £c F || Tquo9sog F. 



ΤΕ UE -—" I. y ὙΠ EON HE CUM SUASIT 

BIBAION TPITON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν τρίτον βιβλίον, ἱερώτατοι βασιλεῖς 
"Avvovivs καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγημάτων᾽ 

ἀφ᾽ ὧν οὐ πολεμοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρήνην 

ἄγουσιν ὠφελιμώτατον ἂν χρῆμα γένοιτο ἡ στρατηγικὴ 5 
σοφία καὶ τέχνη. ἅπασι μὲν γὰρ τοῖς ἄρχουσι δεῖ 
τῆς πολιτικῆς στρατηγίας καὶ προμηϑείας. ἧ τὰς πόλεις 

ἐς τὸ πράσσειν ἃ χρὴ ὑπάξονται. ὑμεῖς δὲ τὴν αὐτο- 
κράτορα ἀρχὴν ἔχοντες καὶ τῶν ὅλων προεστηκότες 

ἀεὶ μετὰ στρατηγικῆς ἐπιστήμης βουλεύεσθε τὰ συμ- 10 

φέροντα τοῖς ἀρχομένοις" ὥστε ἐν μὲν εἰρήνῃ δεῖ ἐγ- 

γυμνάξειν τὴν γνώμην τοῖς στρατηγικοῖς ἐνθυμήμασιν, 
ἐν δὲ πολέμῳ --- τί χρὴ καὶ γράφειν; πρόδηλον γάρ. 

1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

55 1 ΖΔημοσϑένης Πύλου Πακωνικὴν φρουρὰν ἐχούσης ο.39,4 

ἔπλευσεν ἐπὶ τὴν ἄκραν. οἵ “άκωνες τὴν Πύλον 16 
ἐκλιπόντες ἐπὶ τὴν ἄκραν ἤεσαν, ὡς ἀποβησόμενον 
εὑρόντες ἂν ἤδη τῆς 0000 μακρᾶς οὔσης. ἤδη μὲν 

6 δεῖ vulg., δια F | 7 ἢ F | 10 βούλεσϑε F | 11 δεῖ Hertlein; 
δεῖν R; καὶ F | 18 χρὴ καὶ M; καὶ χρὴ F: cf. 3, 14. 8, 23, 5 || 
15 Λακωνικῆς F | 17 ἤεσαν Blume K; εἴεσαν F; ἴεσαν vulg. | 
18 ἤδη] ἅτε R ᾿ μακρᾶς vulg.; μακρὰν F; [οὐ] μακρᾶς W cum 
Maasy., K, Blume. 
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ἐπέλαζον οἵ πολέμιοι τῇ ἄκρᾳ᾽ Ζ4ημοσϑένης δὲ ἀπο- 
στρέψας ἐπὶ τὴν πόλιν κατέσχε τὴν Πύλον ἀνδρῶν 
κενήν. 

e. 86,4 Ζημοσϑένης "Axagvávov καὶ ᾿Δμφιλόχων στρα- 9 126 
ὅ τηγῶν ἀντικρὺ Πελοποννησίων ἐστρατοπέδευεν χαρά- 

δρας μεγάλης διειργούσης. ὁρῶν δὲ πολλῷ πλείονας 

τοὺς πολεμίους καὶ τὸ στρατόπεδον ὑπερφαλαγγούμενον 

ἐς τὸ κοῖλον καὶ λοχμῶδες ἐνελόχισεν ὁπλίτας καὶ 

ψιλοὺς τριακοσίους, ὅπως, ἐπειδὰν ὑπερφαλαγγήσωσιν 

10 of. ἐναντίοι κατὰ τὸ ὑπερβάλλον αὐτῶν, ἐξαναστάντες 

κατὰ νώτου γένοιντο. οἵ uiv ὑπερεφαλάγγησαν., οἵ 

δὲ ἐξόπισϑεν ἐξανέστησαν καὶ ἄφνω προσπεσόντες οὐ 

σὺν πολλῷ πόνῳ τὴν μάχην ἐνίκησαν. 

9. IIAXHZ. 

e. 54,8 Πάχης Νότιον πολιορκῶν “Ἱππίαν στρατηγὸν Πισ- 45 
16 σούϑνου κοινολογησόμενον προελϑεῖν ἔξω τείχους 

ἠξίωσεν συνθέμενος ἀβλαβῆ καὶ ξῶντα ἀποπέμψειν' 
ἐπεὶ δὲ προῆλϑε, φυλακὴν αὐτῷ περιστήσας τὸ Νό- 
τιον κατὰ κράτος ἐξεῖλεν. καὶ τότε Ἱππίαν ἐς τὴν 

20 πόλιν ζῶντα ἐσήγαγεν. ὡς ἐσπείσατο, καὶ μετὰ τοῦτο 

κατηκόντισεν. ; 

8. TOAMIAHZX. 

e. 31,2 Τολμίδης, "AOqvaíov ψηφισαμένων αὐτῷ δοϑῆ- 456 

Cap. 1. $ 2. Ex Thucyd. 3, 107. 
Cap. 2. Ex Thucyd. 8, 84. 
Cap. 3. Cf. Diodor. 11, 84. 

5 ἐστρατοπέδευον F | 8 λοχμῶδες M et Thucyd.; λοχῶδες 
FH | évsióywsv Heringa (λοχίξει Thucyd.; ἐνελώχησεν F || - 
9 ψιλοὺς FH] φίλους vulg. | τριακοσίους FH; τετρακοσίους He- 
ringa ex Thucyd. || 10 2ps? i. e. αὐτοὶ V || 12 ἐξόπιϑεν F || ἐξανέ- 
στησαν Hertlein, lahnii annal. 1861, p. 249; ἐπανέστησαν F. 

PonvAExvs, ed. Melber. 8 
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ναι κατάλογον ἀνδρῶν χιλίων, ἑκάστῳ προσιὼν τῶν 

νέων ἔφασκεν, ὡς μέλλοι καταλέγειν αὐτὸν, εἴη δὲ 
ἄμεινον ἕχόντα στρατεύεσϑαι. τρισχίλιοι μὲν ἀπε- 
γράψαντο ἑκόντες, of λοιποὶ δὲ οὐκ ἐπείϑοντο. Τολ- 
μΐέδης ἐκ τῶν μὴ πειϑομένων κατέλεξε τοὺς χιλίους 

καὶ πεντήκοντα τριήρεις ἐπλήρωσεν ἀντὶ χιλίων τετρα- 

κισχιλίοις ἀνδράσιν. 

4, ΦΟΡΜΙΩ͂Ν, 

Φορμίων ἀποβὰς ἐς τὴν Χαλκιδέων ἁρπάσας οὐκ 
ὀλίγα τῶν ἐκ τῆς χώρας Σκύρῳ προσέσχεν. Χαλκιδεῖς 

ἐπρεσβεύσαντο ἀπαιτοῦντες" 0 δὲ κρύφα καϑῆκεν ὑπη- 
ρετικὸν ὡς ̓ 4ϑήνηϑεν ἧκον τοῦ δήμου καλοῦντος αὐτὸν 
ἐς Πειραιᾶ διὰ τάχους. τοῖς μὲν πρεσβευταῖς ἀπέ- 

Ócxsv ὅσα ἔτυχον ἀπαιτοῦντες, αὐτὸς δὲ ἀναχϑεὶς 
ὑπὸ νησίον ὡρμίσατο τὴν νύκτα. οἱ Χαλκιδεῖς καὶ 

τῷ κομίσασϑαι τὰ ἴδια καὶ τῷ νομίσαι τὸν Φορμίωνα 

᾿ἀϑήναξε πεπλευκέναι ἀφυλάκτως καὶ τῆς πόλεως καὶ 

τῆς χώρας εἶχον. ὁ δὲ ἀφυλάκτοις ἐπελθὼν ὀλίγου 
b Η ' , , e XS , M 1 

μὲν καὶ τὴν πόλιν κατεσχεν᾽ ooq δὲ qv λεία κατὰ τὴν 

χώραν, ἅπασαν ἐξήγαγεν. 
Φορμίων τριάκοντα ναῦς ἔχων πρὸς πεντήκοντα 

ναῦς πολεμίων ἀναχϑεὶς ἔταξε τὰς ἰδίας ἐπὶ πέντε 

Cap. 4. $ 1. Cf. Front. strat. 9:11, 3s 

3 ἑκόντα p; ἕκαστον F; ἐϑελοντὴν Diodorus || στρατεύεσϑαι 
m; ὁρατεύεσθαι F; στρατεύειν Diod. | 5 μὴ M; om. F | 6 χιλίων 
m;  Ε; χιλίοις vulg. || τετρακισχιλίοις m, Diod. ; g' i. e. πεντα- 
χοσίοις F | 9 Χαλκηδέων F | 10 Σκύρῳ Hemsterh., Ruhnk., 
Wessel. laudati apud Blumium, observ. p. 45, item 'Koen. ad 
Greg. Cor. 237; Κύρῳ Ἐ; Kódóo K || Χάλκιδες F | 13 Πηρέα F || 
τοῖς μὲν οὖν H .| 16 ὡρμήσατο F | Χαλκέδες F |.16 τῷ bis corr. 

pr. manu; zó FH. 

20 
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καὶ παρὰ τὴν τάξιν τῶν ἐναντίων αὐτὰς ἐκείνας προσ- 

ἤἥγεν ὀρϑίοις τάγμασιν. τῶν δὲ ἐναντίων διὰ τὴν 

πολλὴν προϑυμίαν ταχέως διασπαρεισῶν καὶ τῶν τα- 

χίστων τριήρων πολὺ τὰς ἄλλας ἐν τῇ διώξει κατα- 
λιπουσῶν, συνιδὼν τὴν ἀταξίαν αὐτῶν Φορμίων. ἐπι- 
στρέψας τὴν ἑαυτοῦ πεντεναΐαν ἐνέβαλλε ταῖς γενομέ- 

v«ig αὐτοῦ πλησίον τριήρεσι καὶ ταύτας καταδύσας 

ἐπὶ τὰς ἄλλας ἐπέπλει" καὶ τῶν ἄλλων τριηραρχῶν 
ταὐτὰ πράσσειν πειρωμένων φυγὴ τῶν πολεμίων ἐγέ- 

veto. οἱ δὲ περὶ Φορμίωνα διώκοντες [τὰς] πλείστας 

αὐτῶν καταδύσαντες τὴν νίκην ἀνείλοντο. 

Φορμίων περὶ Ναύπακτον ἐν τῇ Παράλῳ πλέων 

ὑπὸ δύο τριήρων ἐδιώκετο. ὁρμούσης δὲ ἐπὶ σάλου 
νεὼς ὁλκάδος. ἤδη καταλαμβανόμενος περὶ ταύτην 

ἔκαμψεν καὶ τῇ βραδυτέρᾳ τῶν τριήρων κατὰ πρύμναν 

9 439 

ἐνσείσας κατέδυσε xol διὰ τάχους ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἐπι- 

στρέψας εὐκόλως καὶ ταύτην διέφϑειρεν. 

ὅ. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

PONE Κίρραν ἐπολιόρκει. μάντευμα ἦν 

Κιρραίοις, ἀνάλωτον ἔσεσϑαι τὴν πόλιν, ἕως ἂν ψαύσῃ 

τῆς Κιρραίας γῆς ἡ θάλαττα. οἵ μὲν Κιρραῖοι κατε- 

φρόνουν πλεῖστον ἀπέχοντες ϑαλάττης. ἡ δὲ Κίρρα 

Cap. 4..}8 8. Cf. Thucyd. 2, 91. 
Cap. 5. Cf. Plut. Solon. 11; Paus. 10, 37, 6. 

2 ὀρϑρίοις F | 6 πεντεναΐαν Wessel ad Diod. 14, 103: cf. 
Lobeck, Phryn. 432; πενταναΐαν F | 9 ταῦτα F || 10 περὶ ἀμφὶ 
F jJ [τὰς] add. K | 19 Κείρραν FF et; ita constanter; idem Keo- 
pn | 21 Κιρραέας Bursian; ἱερᾶς F; αὐτῆς E Ι. 22 ἀπεχούσης 

ume. 
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γῆς ἱερᾶς ἔψαυε καϑηκούσης ἐπὶ ϑάλατταν. ὃ Κλει- 
σϑένης τὸ μαντεῖον μαϑὼν καϑιέρωσε τῷ ϑεῷ τήν 
τε πόλιν καὶ τὴν χώραν τὴν Κιρραίαν, ἵνα πᾶσα ἱερὰ 

γενομένη κατὰ τὸν χρησμὸν ψαύσειε τῆς ϑαλάττης. τοῦτο 

πράξας ἐκράτησεν καὶ ἀνέϑηκε τὴν χώραν τῷ ϑεῷ. 

6. ΦΡΥΝΙΧΟΣ. 

Φρύνιχος ἐν Σάμῳ στρατηγῶν προδιδοὺς τὴν 

πόλιν, ἐν τῷ μέλλειν διαβληϑεὶς καταφανὴς γίγνεσϑαι 

μέλλων, φϑάσας προεῖπε τοῖς Σαμίοις ὅσα δρᾶν ἔμελ- 

λον οἵ πολέμιοι. “κατὰ τὸ ἀτείχιστον τῆς Σάμου 

μέλλουσι προσβάλλειν οὐ πασῶν [ἔνδον ὁρμουσῶν] 

τῶν νεῶν. ἀλλὰ προλαβόντες τειχίσωμεν.. οἱ μὲν 
ἤρχοντο τοῦ τειχισμοῦ. οἱ δὲ περὶ ᾿4λκιβιάδην ἐχϑροὶ 
γράμματα Σαμίοις ἔπεμψαν μηνύοντα τὴν Φρυνέχου 
προδοσίαν. Σάμιοι τοῖς ἔργοις Φρυνέχου μᾶλλον ἐπέ- 

στευσαν ὡς ἀγαϑοῦ στρατηγοῦ ἢ τοῖς τῶν ἐχϑρῶν 

γράμμασιν. 

7. ΛΑΧΑΡΗΣ. 

“αχάρης ἁλισκομένων ᾿Αϑηνῶν ὑπὸ Ζημητρίου. 55. 
ἐσθῆτα οἰχετικὴν καὶ ἄγροικον λαβὼν, μέλανι χρί- oo 
σας τὸ πρόσωπον, κάλαϑον ὑπὸ κόλπου κομίζων, διὰ 

Cap. 6. Ex Thucyd. 8, 51. 
Cap. 7. Cf. Schubert, die Quellen Piutarchs 3 in den Lebens- 

ἜΣ ων ΟΣ ΒΕΣ des Eumenes, Demetrius u. Pyrrhus p. 700 sq. 

1 γῆς Rud. Schoell; τῆς F; τῆς ἱερᾶς γῆς vulg.  καϑήκουσα 
Blume | 4 ϑαλάσσης F | 9 προεΐπειπε F, ; προυπεῖπε Ἐς || 11 προσ- 
βάλλειν Cas. ex V impressionem facient ; προσβάλλουσιν F; προ- 
βάλλουσι vulg. | [ἔνδον “δρμουσῶν] Maasv. ex Thucyd.; [ἔνδον 
οὔσῶν] C in marg. | 19 495vàv F; 495voíov M, quod probavit 
W coll. 3, 7, 2, at cf. Hertlein, Iahnii annal, 1861, p. 252; 
Hercher, Hermes 9, p. 112 | 20 λαβὼν W; ἀναλαβὼν F; βαλὼν ΗΪ 
91 κόλπου τα; κόπρου F; ἀπὸ κόπρου i. e. plenam fimo R. 
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πυλίδος μικρᾶς ὑπεξελϑὼν. ἐπιβὰς ἵππου, δαρεικοὺς 
χρυσοῦς μετὰ χεῖρας ἔχων ἔφευγεν. ἱππεῖς Ταραντῖνοι 

πολλῇ σπουδῇ διώκοντες οὐκ ἀνίεσαν. ὃ δὲ κατ᾽ 
ὀλίγους τῶν δαρεικῶν ἐρρίπτει κατὰ τῆς ὁδοῦ" οἵ δὲ 

ὅ καταβαίνοντες ἀπὸ τῶν ἵππων συνέλεγον τὸ χρυσίον. 

τούτου γενομένου πολλάκις ἡ δίωξις μὲν διεκόπτετο, 

“αχάρης δὲ ἱππεύσας ἔφϑασεν ἐς τοὺς Βοιωτούς. 

“αχάρης Θηβῶν ἁλισκομένων εἰς τοὺς ὑπονόμους 9 298 

καταδὺς, μετὰ τρεῖς ἢ τέτταρας ἡμέρας ἑσπέρας ὑπεξ- 

10 δλϑὼν sig Ζίελφοὺς ἀφίκετο κἀκεῖϑεν ὡς “υσίμαχον. 
e.52,8 “αχάρης τῶν πολεμίων Σηστοῦ κρατησάντων 9 post293 

ὀλίγας μὲν ἡμέρας ἐν λάκκῳ διήγαγε καταδεδυκὼς, 

τροφὰς ὀλίγας ἔχων, ὅσον μὴ τελευτῆσαι" γυναικὸς 
δὲ ἐκφορὰν o/xs(ov νεχροῦ ποιουμένης ἐν γυναικείᾳ 

16 στολῇ ταῖς πενθούσαις ἀναμεμιγμένος, καλύπτραν ἔχων 

μέλαιναν ἐξῆλθεν ἔξω τείχους καὶ νυχτὸς ἐπιγενομένης 

ἐς “υσιμάχειαν διῆλϑεν. 

8. APXINOX. 

"Aogivog "Agysíov ὅπλα ποιουμένων δημοσίᾳ πᾶσιυϑθ6--868 
20 τοῖς πολίταις ἐπιμελητὴς τῶν ἐργαζομένων ἀποδειχϑ εὶς, 

καινὸν ὅπλον ἑκάστῳ τῶν πολιτῶν διδοὺς τὸ παλαιὸν 
, [i 2 y «^ »- οἷ e 

ἐλάμβανεν ὡς ἀναϑήσων τοῖς ϑεοῖς καὶ γὰρ οὕτως 

Cap. 8. De tempore cf. Droysen III, 1, p. 239 sq. 

1 δαρεικοὺς] cf. Droysen II, 2, p. 253, not. 2 || 7 ἱππεύσας 
E: ef. 2, 81, 3 (4); τοὺς ἱππεῖς Hertlein | τοὺς Βοιωτοὺς W; τὰς 
Βοιωτίας F; τὴν Βοιωτίαν vulg. | 8 Θηβῶν vulg.; Θηβαίων TM: 
cf. Hertlein, Iahnii annal. 1861, p. 252; Hercher, Hermes 9, 
p. 112] 9 ἑσπέρας om. M alii, unde W coniecit dittographiam 
esse vocis ἡμέρας | 17 “υσιμαχίαν F vulg. | διῆλϑεν M; 
διεξῆλϑεν F: cf. 3, 9, 5 | 22 ἐλάμβανεν F] ἀνελάμβανεν vulg.; 
ἀντελάμβανεν Blume. 
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qv τοῖς ᾿Δργείοις δεδογμένον. ἐπεὶ δὲ và παλαιὰ 
πάντων ὅπλα μόνος ἤϑροισεν, ὁπλίσας ξένους καὶ 

μετοίκους καὶ ἀτίμους καὶ πένητας τὴν ᾿Δργείων τυραν- 
νίδα κατέσχεν. 

9. ΙΦΙΚΡΑΤῊΣ. 5 

Ἰφικράτης ἐπὶ vovg πολεμίους προῆγε τὴν q-e52 
A«yya* τῶν στρατιωτῶν τινὲς ὀκνηροὶ καὶ δειλοὶ καὶ 

ὠχριῶντες εἵποντο. τούτους ἰδὼν ᾿Ιφικράτης κατὰ 
βραχὺ προελϑὼν ἐκήρυξε" Ἱτῆς στρατείας] γενομένης 
ἄφνω, εἴ τις ἀπολέλοιπέ τι, ἀναστρεφέτω καὶ παρα- 10 

σκευασάμενος καλῶς ἐπανηκέτω. ἤσϑησαν oí δειλοὶ 

καὶ αὐτίκα ἀνέστρεψαν. ὁ δὲ ᾿Ιφικράτης οὐκ ἀναμεί- 
νας "voy, ἔφη, ᾿ἄνδρες. τῶν ἀνδραπόδων ἀπηλλαγ- 
μένων ἡμεῖς τοῖς πολεμίοις συνάψωμεν, ἵνα καὶ μόνοι 
τοὺς χαρποὺς τῆς ἀνδραγαϑίας λάβωμεν. πολλῷ 15 
μᾶλλον ἐθάρσησαν οἵ στρατιῶται, καὶ συμβαλόντες 

ἄνευ τῶν δειλῶν ἐνίκησαν. 

Ἰφικράτης τοὺς πολεμίους ἐς φυγὴν τρεψάμενος ο. 46,8 

εἵπετο δχέδην ἄγων τὴν φάλαγγα καὶ παραγγέλλων 
ἔφη “οἵ μὲν ἐλαφροὶ φυλάττεσϑε τὰς ἐνέδρας, τῶν δὲ 20 

φευγόντων τοῖς ὑπολειπομένοις ἐνοχλεῖτε᾽ d) ποταμῶν 

διαβάσεις, ἧ καὶ τόποι στενοὶ καὶ τάφροι, ταύτῃ μά- 

Cap. 9. Cf. Rehdantz, vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei 
Atheniensium, Berolin. 1844. — J. p. 665—513. 

6 φαλάγγαν F | 7 καὶ ante ὠχρ. del. Patakis 19 τῆς στρα- 
τείας om. F, add. vulg. ἢ 14 συνάψωμεν H; συνάπτωμεν MK; 
συνάπτομεν F: cf. 3,9,14. 4,11,2. 5,3,8. 8,925,2 | 18 τοὺς 
om. M | 19 σχέδην Koen. ad Greg. Cor. 198; pedetentim V; 
σχέδη E; σχολῇ R; σχεδὸν vulg. | φαλάγγαν F | ̓παραγγέλων F Ϊ 
21. 29 1 'M; jj in ἡ corr. Ἐς; ἢ vulg. 
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λιστα κυκλοῦσϑαι τοὺς φεύγοντας οὐ χρὴ, ἵνα μὴ 
ἀναγκάξοιντο ἐξ ἀπονοίας μάχεσϑαι᾽ τῶν τειχῶν ἐγγὺς 
διώκειν οὐ συμφέρει" πολλοὶ γὰρ ἤδη λαϑόντες ἐντὸς 

βέλους ἐγένοντο καὶ κακῶς παϑόντες ἀνεχώρησαν. 

9. 88. ὅ Ἰφικράτης νύχτωρ κατελάβετο πολεμίαν πόλιν" ὃ 

€ οἵ δὲ συνέφευγον ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ πλῆϑος ἠϑροί- 

ξοντο. Ἰφικράτης ἀνοίγειν ἐκέλευσε τὰς πύλας παρ- 

ἔχων αὐτοῖς ἀφορμὴν τοῖ φεύγειν, ἵνα τῆς πόλεως 

αὐτὸς ἀκινδυνότερον κρατήσειεν. 

10 Ἰφικράτης ἐν Θράκῃ ἐνέβαλλεν. τῶν στρατιωτῶν 4 
αὐτοῦ φοβηϑέντων τοὺς πολεμίους καὶ ἐς φυγὴν τρε- 

πομένων ἐκήρυξεν, ὃς ἂν μηνύσῃ τὸν ἀφέντα τὸν 
Ovov ἐς τὰ ὅπλα [τάλαντον ἀργυρίου λήψεται], ὡς δὴ 

Πανικοῦ γεγονότος. τούτῳ τῷ κηρύγματι τὰς ψυχὰς 

15 τῶν στρατιωτῶν ἀνεκαλέσατο καὶ πρὸς τὸ μένειν εὐ- 
ϑυμοτέρους ἐποίησεν. 

e454 Ἰφικράτης διὰ μέσων πολεμίων ἐξελϑεῖν βουλό- D 

uevog ἔπεμψε νύχτωρ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν κατεχομένων 

χωρίων σαλπιγχτὰς τὸ πολεμικὸν σημῆναι προστάξας. 

20 o£ μὲν ἐσήμηναν᾽ οἷ πολέμιοι δὲ ἀνέδραμον πρὸς τὸν 

Cap. 9. 8 4.. Cf. Xenoph. Anab. 2, 2, 20. 

2 ἄρχεσϑαι F,, μάχεσθαι F, || 8 λαϑόντες absolute pro 4. 
ἑαυτοὺς: W confert Xenoph. Athen. resp. 1, 19; Plato, Theaet. 
164 c | 5 πολεμίαν ΕἸ πολεμίων vulg. | 6 ἠϑροίξετο H, .sed 
cf. 7, 1| V ἐκέλευε F || 9 ἀκινδυνότερον M; ἀκινδυνώτερον F || 
10 ἐνέβαλλεν F] ἐνέβαλεν M.| 13 ὄνον ante Toupium ad Suid. 
I, p. 438 Heringa p. 125 coll. Xenoph. Anab. 2, 2, 10; νόμον 
EF; ἵππον Aen. Tact. 27 {||[τάλαντον ἀργυρίου λήψεται) R, 
Sauppe (Goetting. gel. Anz. 1871, p. 747); [μισϑὸν λήψεται] Καὶ 
coll 5, 1; [αὐτὸν ἕξειν] Blume || 15 εὐθυμοτέρους R; so9vuo- 
τέρας F. 
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ἦχον τῶν σαλπιγχτῶν. ᾿Ιφικράτης ἀσφαλῶς διῆλϑε | 
τῶν πολεμίων τὸν μέσον τόπον ἔρημον καταλιπόντων. | 

6 Ἰφικράτης ἡττηϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων κατέφυγεν égeins. 
χωρίον δασὺ καὶ πολύδενδρον. ἐπεὶ δὲ ἐφυλάσσετο,  — . 
προσέταξε νύκτωρ κατὰ ϑάτερον μέρος ποιῆσαι ϑόρυ- ὁ 

βον. τῶν πολεμίων τραπομένων πρὸς τὸ ϑορυβοῦν 

μέρος αὐτὸς κατὰ ϑάτερον ἐξῆλϑεν ἀκωλύτως. 

1 Ἰφικράτης ἀντιστρατευομένων τῶν πολεμίων προ- e416 

ἦλϑε τρισὶν ἡμέραις λαϑὼν. μηχανησάμενος τὸ λαϑεῖν 

ξύλα ξηρὰ ὑφῆψε καὶ τοῖς ξηροῖς χλωρὰ ἐπέϑηκεν᾽ ὃ 10 

δὲ ἀὴρ παχὺς καὶ ὁμιχλώδης γενόμενος ἐπεσκότησε 

ταῖς τῶν πολεμίων ὄψεσιν. 

8 Ἰφικράτης πλείους εἶχε στρατιώτας τῶν πολεμίων, 

x«l οἵ μάντεις καλὰ τὰ ἱερὰ προὔλεγον᾽ ἀλλ᾽ οὐκ 
ἔκρινε παρατάξασϑαι. ὡς δὲ παράλογος T μέλλησις 15 
τοῖς πολλοῖς ἐγένετο τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ μου ἱερὰ οὐκ 

ἐπέτρεψεν", ἔφη. συνάψαι μάχην" πολλοὶ γὰρ ὄντες 

oí στρατιῶται οὔτε προβαλέσϑαι ὁμοῦ δυνατοὶ ἦσαν 
οὔτε παιωνίσαι᾽ ἡνίκα δὲ παρήγγειλα κλῖναι τὸ δόρυ, 

πλείων ἐξηκούετο ψόφος τῶν ὀδόντων ἢ τῶν ὅπλων. 20 

9 ᾿Ιφικράτης τῶν μάντεων ἀπαγορευόντων ovx εὐϑὺς 
ἐπείϑετο, ἀλλὰ ἢ τὸ πλῆϑος μετέταττεν ἢ χώραν ὑπήλ- 
λαττεν ἢ τὸ χωρίον μετέβαλλεν καὶ πάλιν ἐπὶ τούτοις 

ἐθύετο. τοῦτο ἐποίει πολλάκις, οὐ μιᾷ σκέψει τὸν 
τοῦ παντὸς κίνδυνον ἐπιτρέπων. 25 

| 

6 τὸ ϑορύβου μέρος R | 9 μηχανησάμενος F] μηχανησόμενος 
V ut latere posset; μηχανώμενος K | 10 ἐπέϑηκεν C; ὑπέϑηκεν F: 
cf. H εἴ τις ξύλα ξηρὰ ὑποϑλήσας ἐπιϑήσει ταῦτα χλωροὶς καὶ 
ὑφάψει οἷο. | 11 ἐπεσκότησε Pierson 162; ἐπεσκότισε F | 14 καλὰ 
καὶ τὰ ἱερὰ M. | 15 μέλησις F | 16 πολλοῖς m et Hertlein; πολε- 
μίοις F | ἐγένετο K | 18 προβαλέσϑαι F] προβαάλλεσϑαι MD || 
19 παρήγγειλαν F | ἐπὶ δόρυ K. 
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Ἰφικράτης Λακεδαιμονίοις παραταξόμενος ἡγεῖτο. 10 892 

πολλοὶ παρεκάλουν αὐτὸν, ὅπως ἀποφήνῃ τὸν μὲν 
- χιλίαρχον, τὸν δὲ πεντακοσίαρχον᾽ καὶ ἄλλος ταξίαρ- 

χος καὶ λοχαγὸς ἕτερος ἐσπούδαξον γενέσϑαι. πάντας 

ὅ τοὺς παρακαλοῦντας ἀνεβάλλετο ἐς καιρὸν ἐπιτήδειον. 
ὁ δὲ καιρὸς οὗτος ἦν. προάγει τὴν φάλαγγα καὶ 

καϑιστάμενος τὴν τάξιν éxéAsvosv ἐν ἀπορρήτῳ κινῆ- 
σαι Πανικὸν ὡς καὶ τῶν πολεμίων ἐμβεβληκότων. 

ταραχὴ μεγάλη πάντων" οἱ μὲν δειλοὺ φοβηϑέντες 
10 ἀνεχώρουν" of δὲ ἀνδρεῖοι προῆλθον ἀντιταξόμενοι 

τοῖς πολεμίοις. ᾿Ιφικράτης γελάσας ὡμολόγησε τὸ 

Πανικὸν αὐτὸς κεκινηκέναι πειρώμενος τῶν δυναμένων 
ἡγεῖσϑαι. τοῖς μὲν δὴ μείνασι χιλιαρχίας καὶ ταξιαρ- 

χίας ἔδωκεν, τοὺς δὲ ἀναχωρήσαντας ἐχέλευσε τούτοις 

15 ἕπεσϑαι. 

᾿Ιφικράτης μέλλων καταστρατοπεδεύειν ἔπεμψέ 11 
τινας καταληψομένους τόπον ὀχυρὸν πορρωτάτω του 

στρατοπέδου. ϑαυμασάντων τῶν παρόντων καὶ ἐρο- 
| EM d , or. , ς ^ 2 

μένων “τί καταλαμβανεις;" ᾿Ιφικράτης ὑπολαβὼν ἔφη 

20 τὸ τίς ἂν ἤλπισε τοῦτ᾽ ἔσεσϑαι;᾽ παιδεύων, ὡς ἐν 

πολέμῳ χρὴ φυλακὴν εἶναι καὶ τῶν οὐκ ἐλπιξομένων. 
e. 14,9 Ἰφικράτης ἐν πεδίῳ μεγάλῳ παρετάσσετο. oí πο- 12 

λέμιοι πολλῷ πλείους ὄντες προσέβαλον᾽ ὁ δὲ κατόπιν 

τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν τάφρον βαϑεῖαν ὥρυξεν, ὡς 
28 μὴ φυγῆς ἐλπίδας ἔχοντες γενναιότερον ἀγωνίξοιντο 

μένοντες. 
e. 13,4 ᾿Ιφικράτης, εἰ μὲν ἀγυμνάστοις παρετάσσετο στρα- 18 

τιώτας ἔχων ἠσκημένους, οὐ παραχρῆμα συνῆπτεν ἐς 

1 ἡγεῖτο Rud. Schoell; ἤρχετο FIS ἀνεβάλλετο F; ἄνε- 
βάλετο vulg. | 8 ὡς καὶ τῶν p ὡς τῶν vulg. | 18 ἐρωμένων F | 
19 τί] τὸ F | 23 προσέβαλλον Patakis| 24 αὐτοῦ F. 
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μάχην, τρίβων δὲ τὸν χρόνον ἐν τῇ συστάσει προεξέλυε 

τοὺς πολεμίους ὡς πονεῖν ἔλαττον εἰθισμένους καὶ 

τότε ἐπετέϑετο. εἰ δὲ προγεγυμνασμένοις ἔμελλε μάχε- 
σϑαι αὐτὸς ἔχων στρατιώτας ἀγυμνάστους, συνεπλέκετο 

παραχρῆμα ἐς μάχην ταῖς πρώταις δρμαῖς τῶν οἰχείων 5 

ἀκμαίως ἀποχρώμενος. | 

14 Ἰφικράτης πολεμίους τρεψάμενος ἐς χωρίον 675-e1410 | 

νὸν συνήλασεν᾽ ὁρῶν δὲ μηδεμίαν ὁδὸν ἀναχωρήσεως | 
αὐτοὺς ἔχοντας ἢ μόνην τὴν ἐκ τοῦ νικᾶν ἀνάγκην | 

εἰπὼν “μὴ ἀναγκάσωμεν ἀγαϑοὺς γενέσϑαι τοὺς πο- 10 

λεμίους᾽ ἔδωκεν αὐτοῖς πρὸς τὸ φυγεῖν καιρὸν καὶ 

τόπον, ἵνα τὴν νίχην αὐτὸς ἀκινδύνως ἔχοι. 

354 15 ᾿Ιφικράτης ϑανάτου δίκην φεύγων παρεστήσατο 

νεανίσκους ἐγχειρίδια κατακεκρυμμένα ἔχοντας, οἵ παρα- 

φαίνοντες τοῖς δικασταῖς τὰς λαβὰς οὕτως αὐτοὺς 15 

κατέπληξαν, ὥστε φοβηϑέντες ἀπεδίκασαν τὴν δίκην. 

16 Ἰφικράτης καὶ ὡς τὸν κηδεστὴν ἀπιὼν ἐπὶ τὴν 
ἑστίαν τὸν ϑώρακα ἐνεδύετο λέγων “μελετῶ φυλάτ- 

τεσϑαιΐ. 

17 Ἰφικράτης xol ἐν τῇ φιλίᾳ τὸν χάρακα ἐβάλλετο «.1 
λέγων “οὐ στρατηγικὸν τὸ οὐκ ᾧμην᾽. 21 

18 Ἰφικράτης πολεμίους ἐγγύϑεν ἐπικειμένους Aa-e.46,4 
ϑεῖν βουλόμενος καὶ ἀκινδύνως ἀναξεῦξαι, ὅσα ἦν 

ἐν τῷ τόπῳ δένδρα περιέκοψε καὶ προσήρτησεν αὐτοῖς 

ἀσπίδας. κράνη, δόρατα. οἱ μὲν δὴ πολέμιοι φαντα- 25 

Cap. 9. 8 17. Plut. apophthegm. reg. et imp. Iph. 2. 

1 προεξέλυε Cas. , W ex Leone Tactico 20, 167 ἀλλὰ καὶ συντη- 
ρεῖν σε δεῖ τὸν χρόνον ἐν τῇ συστάσει καὶ προεκλύειν τοὺς πο- 
λεμίους:; προσεξέλυεν F Ι 6 ἀπμαίαις R | 1 εἰς τινὰ στενὸν τόπον 
συνελάσας καὶ ὕδωρ μὴ ἔχοντα H || 14 κατακεκρυμμένα ἔχοντας 
Patakis coll. 7, 5; κατέχοντας F | 18 ἐνεδύσατο vulg. 
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σίαν εἶχον μενόντων, ᾿Ιφικράτης δὲ μετὰ τοῦ στρα- 
τοπέδου παντὸς ἀσφαλῶς ἀνέζευξεν. 

e1,3 Ἰφικράτης, εἰ μὲν πλείους τῶν πολεμίων ἔχοι 19 

στρατιώτας. βουλόμενος λαϑεῖν, ἵνα καταφρονοῦντας 

δ αὐτοὺς λάβοι, μίαν στιβάδα τοὺς δύο στρατιώτας 
ἐκέλευε ποιεῖσθαι, ἐπὶ ταύτης ἀνὰ μέρος ἀναπαύεσϑαι 
καὶ τὰ ὅπλα ἐπ᾽ ἄλληλα τιϑέναι. εἰ δὲ ὀλίγους ἔχοι, 

ὅπως μὴ καταφρονοῖντο, τὸν ἕνα στρατιώτην δύο στι- 

βάδας ποιεῖσϑαι προσέταττε καὶ ταχέως ἐς ἄλλο χω- 

10 ρίον μετανίστατο. τῶν δὲ πολεμίων τὰς στιβάδας 

καταμαϑόντων καὶ τὲ πλῆϑος καταπλαγέντων τηνι- 

κάδε προσπεσὼν συνῆπτε μάχην. 

Θηβαῖοι νύκτωρ εἰσπεσεῖν ᾿4ϑήναξε διενοοῦντο. 20569? 

Ἰφικράτης μαϑὼν παράγγελμα ἔδωκεν ᾿4ϑηναίοις 

15 νύχτωρ ὑποσημήναντος ἐς ἀγορὰν ἀϑροίξεσϑαι" "zoo- 

δίδοταί μοι ἡ Θηβαίων πόλις, καὶ μετὰ ἡσυχίας ἐξελ- 

ϑόντες, ἄφνω προσπεσόντες ἀμαχεὶ Θήβας αἵρήσομεν.᾽ 
τοῦτο δὲ ἐξαγγελϑὲν Θηβαῖοι μαϑόντες ἀπέσχοντο 

προσπεσεῖν ταῖς ᾿Αϑήναις, ἐς δὲ τὸ φυλάττειν τὴν 

990 πόλιν αὑτῶν κατέστησαν. 

5. 11 τὶ Ἰφικράτης ὀλίγους εἶχε στρατιώτας καὶ τούτους 21 

ἀϑυμοῦντας. βουλόμενος αὐτοῖς ϑάρσος ἐνδοῦναι με- 

Cap. 9. 8 20. Cf. Rehdantz, p. 102, qui confert Paus. 
9, 14 extr, et Schaefer, Demosth. I!, p. 81, not. 1. 

6 ἐκέλευε K; ἐκέλευσε EF; προσέτασσεν H | τοὺς ante δύο 
om. H, idem ποιεῖν pro ποιεῖσϑαι | 9 ἐξ ἄλλου χωρίου εἰς ἄλλον 
(810) μεϑίστατο H | 15 ὑποσημήναντος F] ὑποσημήναντο vulg.; 
ὑποσημῆναι τὸ K, sed est gen. absolutus et τοῦ κήρυκος vel 
Go Ty 700 supplendum || ἀϑροίζεσϑε W ἢ μοι Roth, quod probat 
Hertlein coll. 6, 9, 2; οἵ F; om. C; προδέδοται γὰρ ἡ R | 19 τοῦ 
προσπεσεῖν ΓΝ quod 'adamat Polyaenus;: sine articulo 3, 9, 40. 
5, 28, 1. 8, 28, 11| 20 αὐτῶν F. 



124 Polyaen. III, 9, 21—24. 

“ταξὺ δειπνοῦντας συγκαλεῖ λοχαγοὺς καὶ ταξιάρχους 

22 

89,88 99 

891 94 

καὶ κελεύει φέρειν ὅσον ἕκαστος ἔχοι ἀργύριον ἢ 
χρυσίον ἢ κόσμον, ὡς προδοσίαν τῶν πολεμίων δια- 
πραξάμενος, καὶ δέον τὰ δῶρα δόντας ἤδη βαδίξειν 
ἐπὶ τοὺς ἐναντίους. oí μὲν ἐκόμισαν, ὁ δὲ λαβὼν 

σύνϑημα ἔδωκεν Ἑρμὴν Φίλιον, ὡς τοῦτο πρὸς τοὺς 

ἐνδιδόντας αὐτῷ συγκείμενον, καὶ βραχὺ διαλιπὼν 

ἐπῆγε τοὺς στρατιώτας. oí δὲ πιστεύσαντες, ὡς ἔχοιεν 
τοὺς προδώσοντας, εὐθαρσέστεροι πρὸς τὴν μάχην 
ἐγένοντο. 10 

Ἰφικράτης τὴν σύνταξιν τῶν στρατοπέδων δἴχαξεοι.ο. 184. 

τῷ σώματι. ϑώρακα ἐκάλει τὴν φάλαγγα, χεῖρας τοὺς 

ψιλοὺς, πόδας τὴν ἵππον, κεφαλὴν τὸν στρατηγόν. 
e-.x M NEA e , , M M ^ 

τὰ uiv δὴ ἄλλα ὅταν ἐπιλείπῃ, χωλὸν καὶ πηρὸν τὸ 

στρατόπεδον᾽ ὅταν δὲ Ó στρατηγὸς ἀπόληται, τὸ πᾶν 
ἄχρηστον οἴχεται." 

M , N , ^ er A - 
χρὴ κατασκευάσαι διὰ τάχους πολλὰς, ὥστε τοῖς τῶν 

Χίων οἰκέταις πέμψαι. Χῖοι τοῦτο ἀκούσαντες καὶ 

1ὅ 

Ἰφικράτης ἐν Μιτυλήνῃ λόγον διέδωκεν “ἀσπέδας c.12,6 

τὸ οἰκετικὸν φοβηϑέντες παραχρῆμα ἔπεμψαν αὐτῷ 90 
χρήματα καὶ συμμαχίαν συνέϑεντο. 

Ἰφικράτης Σικυῶνι προσέβαλλεν. Acxov ἁρμοστὴς ς. 35,8 

1 ταξιάρχους K nec usus est Polyaenus praeter hunc locum 
formis in ἄρχης nisi tribus locis 3, 9, 58. 4, 7, 11. 8, 39; 
ταξιάρχου 1, 41, 1. 3, 9, 10. 3, 9, 36. ', 1; 3; ταξιάργας h 
vulg. 13 χρυσὸν F | διαπραξάμενος ΕἸ διαπραξόμενος MC; ὡς 
δι᾿ αὐτοῦ προδοσίαν τοῖς πολεμίοις διαπράξασθαι, ὅπερ καὶ 
ἀποστεῖλαι ἐσκήψατο H | 4 τὸ del. K ! ὅ οἵ μὲν δὴ M: cf. 1,1, 8. 
1, 20, 2. 3, 9, 24 etc. | 6 Ἑρμῆν M; ᾿Ερμὴν F vulg.| 9 zoodoi- 
σαντας F | 18 τῶν στρατηγῶν F, || 14 ̓ ἐπιλίπῃ Patakis: cf. 1, 82, 8 || 
17 διέδωκεν Hertlein coll. 4, 11. 5, 2, 16; ἔδωκεν FH | 19 Χῖοι 
δὲ H | 22 προέβαλλεν F. 



10 

15 

20 

Polyaen. III, 9, 24—26. 125 

βοήϑειαν ἐκ “ακεδαίμονος μεταπέμπεσϑαι σκηψάμενος 

τοὺς πεμφϑέντας εἰς ἐνέδραν καϑίσαι προσέταξεν. οἵ 
μὲν δὴ ἐλόχων. ᾿Ιφικράτης δὲ βαδίζων ἐπὶ τὴν πόλιν 
παρῆλϑεν τὴν ἐνέδραν. νεανίσκοι τινὲς ἐκ τῆς πόλεως 

ϑρασύτερον ἠπείλησαν “νῦν γέ τοι δίκην δώσεις". Ἶφι- 

κράτης ὑπονοήσας εἶναί τινας, οἷς οὗτοι πεποίϑασιν, 
L7 2 /, 3 M3 3 , , ' αὐτέκα ἀναστρέφει xov ἄλλην ἀνοδίαν σύντομον καὶ 
Ἂ 3 , 2 /, 275 »Ἤ , τοὺς εὐρωστοτάτους ἐπιλέξας αὐτὸς ἄφνω προσέπεσε 

τοῖς ἐνεδρεύουσι καὶ πάντας διέφϑειρεν ὁμολογῶν 

ἁμαρτάνειν, ὅτι μὴ προηρευνήσατο τοὺς τόπους. τῷ 

ὃξ ταχέως ὑποπτεῦσαι τὸν λόχον ἄριστα ἐχρήσατο 
προεμπεσὼν ὀξέως τοῖς ἐνεδρεύουσιν. 

Ἰφικράτης ἔμελλε βαρβάροις μαχεῖσθαι" καὶ fov-2950—5 

λόμενος τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας εὐτολμοτέρους ποι- 

ἤσαι, ᾿δέδοικα᾽, ἔφη, wi] οὐκ ἠσθημένοι εἶεν οἵ βάρ- 
βαροι, ὡς τοὺς πολεμίους εἴωϑα καταπλήττειν τῷ 
3 , 3 2 ϑ ? - e » 

Ιφικρατὴης εἰναι" ἀλλ΄ ἔγωγε φρόντιῶ, ὁπῶς νῦν ye 

αὐτοὶ μαϑόντες καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπαγγείλωσι" μόνον 

καὶ ὑμεῖς συμφιλοτιμήσασϑέ uoi ἐπεὶ δὲ συνήεσαν 

αἱ δυνάμεις, φήσαντός τινος φοβεροὺς εἶναι τοὺς 

πολεμίους "x«l πόσφῳ᾽, εἶπεν, “ἡμεῖς ἐκείνοις φοβερώ- 
TEQOL; 

Ἰφικράτης παρεκάλεσε τοὺς στρατιώτας, ἀνθ᾽ ὧν 20 

Cap. 9. 8 25. Cf. Plut. apophth. reg. et imp. Iph. 8, 

1 μεταπέμψασϑαι σκηψάμενος vulg.; μεταπεμψάμενος Blume 
ex V auziliwm accersens || 4 νεανίσκοι K ; γεανικοὶ F Ι 1 ἀνοδίαν F 
ὁδὸν vulg.; ἄνοδον καὶ Ahlwardt ap. Blumium in praef. observ. | 
8 εὐρωστοτάτους E εὐροτάτους F: cf. 5, 34 | 10 ἁμαρτεῖν Κ 
τὸ δὲ F J 15 ἠσϑημένοι vulg.; 169 6usvor. F | 16 ὡς] ᾧ Patakis | 
17 γε αὐτοὶ Patakis; γένοιντο F; ys τοῦτο K; γέ τοι καταμα- 
ἁόντες R | 19 συμφιλοτιμήσασϑέ μον C; συμφιλοτιμῆσαί μοι F; 
συμφιλοτιμήσεσϑε μοι vulg. [[συνήεσαν KE; συνίεσαν F. 
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πολλοὺς καὶ ἐνδόξους ἀγῶνας νενικήκασιν αὐτοῦ ἡγου- 

μένου, τοῦτο μόνον αὐτῷ χαρίσασϑαι, στῆναι προτέ- 

ρους ἐν τῷ προσιέναι τοῖς ἐναντίοις, εἰδὼς ὅτι τοῦτο 

ποιῆσαι μὴ φιλοτιμηϑέντων συμβήσεται τοὺς ἐναντίους 
προτέρους τοῦτο πρᾶξαι. 5 

2 ᾿Ιφικράτης ὑπέσχετο τοῖς στρατιώταις τὴν νίκην e. 14,12 
παραδώσειν, ἐὰν τὸ σημεῖον ἄραντος παραϑρασύναν- 

veg ἀλλήλους ἕν βῆμα προβῶσιν. ἦν μὲν ἐπὶ ῥοπῆς 
ὀξυτάτης ἡ μάχη" τὸ δὲ σημεῖον ἦρεν (€ στρατηγὸς, 
καὶ οἵ στρατιῶται προέβησαν ἐπαλαλάξαντες καὶ τοὺς 10 

πολεμίους ὠσάμενοι ἐς φυγὴν ἔτρεψαν. 
10/69 28 Ἰφικράτης περὶ Κόρινϑον ᾿4ϑηναίων ἐστρατήγει e.26,1 

πολεμούντων Θηβαίοις. οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι σφόδρα ἠπεί- 
yovro ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὴν μάχην. Ἰφικράτης δὲ δρῶν 

τοὺς πολεμίους πλείονας καὶ ἐπὶ προσφάτῳ τῇ ἐν 15 

“Δεύκτροις víxy μεγαλοφρονοῦντας οὐ προῆγεν, ἀλλὰ 

καὶ πρὸς αὐτοὺς ἔφη" “ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ἐς τοῦτο ἀνδρείας 
προήγαγον, ὥστε καταφρονεῖν Βοιωτῶν δύνασϑαι᾽ τῶν 

0b ἐμοῦ χρειττόνων στρατηγῶν παραλαβών τις ὑμᾶς 
προαγέτω.᾽ οὕτως εἷλε τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ τῆς ὁρμῆς 30 
ἐπαύσαντο τῇ παρὰ στρατηγοῦ ἀρετῇ, μὴ συνεξορμῆσαι 
τοῖς προεξανισταμένοις, ἀλλὰ τὸν ϑυμὸν αὑτῶν λογι- 

σμῷ κατασχεῖν. 

2 τούτω F | 7 ἐὰν πιστεύσαντες αὐτῷ, ἡνίκα τὸ σημεῖον 
ἄρῃ H| 8 ἀλλήλοις Ε [ προβῶσιν vulg.; προσβῶσιν FH [ 10 προέ- 
βησαν προσβάντων τῶν στρατιωτῶν H | ἐπαλλάξαντες F | 14 ἐξελ- 
θεῖν ἔν τῇ μάχῃ H | 16 προσῆγεν H | 19 στρατηγὸν F | 20 οὕτως 
ἀνεῖχε, vel ἀνέστειλε R l, 21 ἐπαύσαντο τῇ. «ἀρετῇ W; ἐπαύ- 
σατο d. . ἀρετὴ Εἰ; ἐπαύσαντο ἡ... ἀρετὴ vulg.; ἔπαυσεν ἡ. 
ἀρετὴ K; οὕτως ἔπεισε τοὺς ᾿ἀϑηναίους τῆς παραλόγου παύ- 

bt σασϑαι ὁρμῆς H: cf. 3, 12 || [ὥστε] ante "i add. Rehdantz p. 101; 
[τῷ] K, sed W confert Thucyd. 1, 49. 5, 25|| 22 αὑτῶν vulg.; 
αὐτῶν F. 

WR NNI ΡΥ ΜΝ WRROR TH. 
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᾿Ιφικράτης προδοσίας δίκην ἔφευγεν. ᾿Δριστοφῶν 29 so 

καὶ Χάρης ἐδίωκον" αἰτία δὲ ἦν, ὅτι ἄρα περὶ Ἔμ- 
βατα δυνάμενος ἑλεῖν τοὺς “πολεμίους οὐ διεναυμά- 

χησεν. ὁρῶν τὸ δικαστήριον ὑποφερόμενον εἰς τούὐ- 
ὅ ναντίον, τοῦ λόγου παυίμενος παρέφηνέ zog τὸ ξίφος 

τοῖς δικασταῖς" οἵ δὲ καταδείσαντες, μὴ τὴν ἑταιρίαν 

ὅλην ἐξοπλίσας κυκλώσειΣς τὸ δικαστήριον, ἄφεσιν 

αὐτῷ πάντες ἐψηφίσαντο. μετὰ τὴν νίκην φήσαν- 

τός τινος, ὡς παρεκρούσατο τοὺς δικαστὰς “εὐήϑης ἂν 
10 δίην᾽, ἔφη, ᾿ὑπὲρ ᾿Αϑηναίων μὲν στρατηγῶν, ὑπὲρ 

ἐμαυτοῦ δὲ πρὸς ᾿4ϑηναίους μηκέτι. 
᾿Ιφικράτης ἐν ἀπορίᾳ χρημάτων ἔπεισεν ᾿4ϑηναίους 30 su: 

τὰ ὑπερέχοντα τῶν οἰκοδομημάτων ἐς τὰς δημοσίας 

ὁδοὺς ἀποχόπτειν ἢ πιπράσκειν, ὥστε οἵ δεσπόται τῶν 
16 οἰκιῶν πολλὰ εἰσήνεγκαν χρήματα ὑπὲρ τοῦ μὴ πέερι- 

κοπῆναι καὶ σαϑρὰ γενέσϑαι τὰ οἰκοδομήματα. 

el41 Ἰφιχράτης μετὰ μὲν τὴν μάχην ἀπὸ τῶν ληφϑέν- 81 
τῶν ἄξια τῶν πόνων διένειμεν ἑκάστῳ. εἰ δὲ ξένια 

παρὰ πόλεων ἐχομίσϑη., καὶ ἀπὸ τούτων διέπεμπεν 
20 ἑκάστῳ, οὐ κατὰ ἕνα μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἔϑνη καὶ 

κατὰ λόχους καὶ κατὰ τὰς ὁπλίσεις, ἱππεῦσιν ἄλλα, 

ὁπλίταις ἄλλα, ψιλοῖς ἕτερα. πρὸ τῆς μάχης σιγὴν 
κηρύξας ἐπηγγέλλετο τῷ ἀριστεύσαντι ἐν τοῖς ὁπλίταις 

Cap. 9. 8 29. Cf. Schaefer, Demosth. I!, p. 149 sq. et not. 1. 
Cap. 9. 8 30. Cf. Aristot. oecon. 2, 5. 

2 Ἔμβατον K coll. Thucyd. 3, 29 | 6 ἑταέραν F | 8 φήσαν- 
τος Cas. ΒΚ; ψιϑυρίσαντος m; ψηφίσαντος F || 18 δημοσίους 
vulg. | 14 ἢ] Rehdantz p. 72 mavult καὶ | 17 λειφϑέντων F | 
18 διένειμεν ΕἾ διένεμεν M | 22 πρὸ [δὲ] τῆς K || 23 ἐπηγγ ἐλ- 
Aero τῷ vulg.; ἐπηγγελέτω τῷ ΒΗ; ἐπήγγελε τῷ M; ἐπηγγέλλετο 
Roth || ἀριστεύσοντι H. 
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ἄϑλον καὶ τὸ πάλιν ἐν τοῖς ἱππεῦσιν ἢ ἐν τοῖς πελ- 

τασταῖς καὶ ἐφεξῆς ἐν ἁπάσαις ταῖς τάξεσιν. ἔν ys 

μὴν ταῖς ἑορταῖς καὶ πανηγύρεσιν, ὅσοι ἀνδρειότεροι 

τῶν ἄλλων, προετίμα προεδρίαις. ταῦτα πάντα ἐστρα- 

τήγει προϑυμοτέρους ποιῶν τοὺς στρατιώτας ἐς τοὺς b 

κινδύνουο. 

39 Ἰφικράτης ποικίλως ἐγύμναξε τοὺς στρατιώτας ο.8,5 

μηχανώμενος ψευδοβοηϑείας, ψευδενέδρας, ψευδοπρο- 

δοσίας. ψευδαυτομολίας, ψευδεφόδους, ψευδοπανικὰ. 

ἵνα εἴ ποτε καὶ τοιοῦτόν τι γένοιτο, μηδαμῶς ἐκπλήσ- 10 

GoLvco. 
9/88 33 ᾿Ιφικράτης περὶ τὸ Ἱερὸν ὕρος, ἀντικαϑημένων 

αὐτῷ πολεμίων καὶ ἀπεχόντων στάδια πέντε καὶ κατε- 
χόντων ὑψηλότατον τόπον παρὰ τὴν ϑάλατταν, καὶ 
τῆς πορείας τῆς ἐπ’ αὐτοὺς ἐφ᾽ ἕνα οὔσης — τὸ δὲ 15 
λοιπὸν χωρίον ἀπόκρημνον ἦν εἰς τὴν ϑάλατταν --- 

ἐπιλεξάμενος ἄνδρας εὐρώστους, νύχτα παραφυλάξας 

ἀνηνεμίαν, ἀλειψάμενος λίπα, σὺν τοῖς ἀναγκαίοις 
ὅπλοις διὰ τῆς ϑαλάττης περιιὼν. ὅσα ys μὴν βαϑύ- 
vega παρανηχόμενος. παρελϑὼν τοὺς φύλακας. ἐχβὰς, 20 

ὄπισϑεν αὐτῶν γενόμενος ἀπέκτεινε πάντας, καὶ τὸ 

a DÀ A ri aas ^ σαλλλών, 

Cap. 9. 8 38. Cf. Front. strat. 1, 4, 7. 

1 ἄϑλον μεγαλοπρεπὲς H | τὸ ΕἾ τῷ C; αὖ vulg. | 5 ἐς 
τοὺς κινδύνους W cum V ad pericula: cf. 8, 23, 22 et ad 4, 
20 (19); ἐν τοῖς tendis A Ε[8 ψευδενέδρας τὰ ᾿φψευδοενέδρας 
FH J 9 ψευδ᾽ αὐτολμίας F I ψευδεφόδους F; ψευδοεφόδους H || 
10 ἐκπλήττοιντο Η: ἐχκπλήσοιτο, EF. ἐκπλήσσοντο à | 12 ἀντικαϑη- 
μένων. W; ̓ ἀντικαϑιμένων M; ἀντικαϑισταμένων F: cf. 1, 49, io] 
15 ἐφ᾽ ἑνὸς Hertlein: cf. 8, 31, 7 et ad 2, 1, 24 | 18 ἀνηνεμίαν 
καὶ νηνεμίαν γαϊρ. [ λεῖπα Ἐ l| 19 περιιὼν Hertlein cum V eir- 
cumiens; περιὼν F; παριὼν vulg. 
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αὑτοῦ στρατόπεδον ἤγαγεν διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ παρὰ 
τὸν χρημνὸν καὶ τοῖς πολεμίοις ἔτι νυχτὸς οὔσης 
ἀφυλάκτοις καὶ μὴ προσδοκῶσιν ἐπιϑέμενος τινὰς μὲν 
διέφϑειρε, τινὰς δὲ ἐζώγρησεν. 

᾿Ιφικράτης χειμῶνας καὶ κρυμοὺς ὁρῶν καιρὸν 84 

ἐπιϑέσεως προάγειν ἐβούλετο τοὺς στρατιώτας. διὰ 

γυμνότητα καὶ κρύος οὐ προϑυμουμένων αὐτὸς ἐνδὺς 
ἐσθῆτα φαύλην καὶ τῶν ἄλλων ἀϑλιωτέραν παριὼν 
τὰς σκηνὰς ἕχαστον ἐπιχειρῆσαι τοῖς πολεμίοις παρε- 

κάλει. οἵὗ δὲ προϑύμως ἠκολούϑησαν ὁρῶντες τὸν 
στρατηγὸν ταπεινῶς ἠσϑημένον καὶ ἀνυπόδητον ὑπὲρ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας προϑυμούμενον. 

᾿Ιφικράτης, εἰ μὲν μὴ ἔχοι διδόναι μισϑοφορὰν, 35 
5 ἦγε τοὺς στρατιώτας εἰς ἀοίκητα χωρία καὶ ἀκτὰς, 
ἵνα ὡς ἐλάχιστα ἀναλίσκοιεν" εἰ δὲ εὐποροίη yoquuc- 
τῶν, ἦγεν αὐτοὺς ἐς πόλεις καὶ χωρία εὐδαίμονα, 
ὅπου τάχιστα τὸν μισϑὸν ἀναλώσαντες σπουδαξοιέν 

τι πράττειν διὰ τὴν τοῦ ἀργυρίου ἔνδειαν. οὐ μὴν 
ἐπέτρεπεν αὐτοὺς οὐδὲ σχολάξειν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ πόλεμος 
qv, ἀεί τι προσέταττεν, ἢ ὀρύττειν ἢ ταφρεύειν ἢ 
δένδρα κόπτειν ἢ μεταβάλλειν ἢ μεταδκευάξειν, ὡς ἐν 
τῇ σχολῇ νεωτερίξειν βουλομένων. 

Ἰφικράτης Σάμον κχκατασύρας εἰς 4 λον κατέ- 386 

πλευσε. Σάμιοι πρέσβεις ἀφίκοντο λυτροῦσϑαι βου- 

λόμενοι τὰ ληφϑέντα᾽ ὃ δὲ ὁμολογῶν ἀποδώσειν, 

1 αὐτοῦ F ||3 ἀφυλάκτως F | 6 διὰ F] [τῶν δὲ] διὰ R; διὰ [δὲ] 
K || 11 ἠσθενημένον καὶ ἀνυπόδυτον F | 18 διδόναι F] om. vulg.; 
cf. 3, 10, 9. 11|| 14 ἀοίκητα xh ἀνοίκητα vulgo; ἀνίκητα M. I 
15 ὡς om. vulg. | 16 ἐς] ἐπὶ M | 11 ὅπως Hertlein | 18 καὶ 
διὰ M 19 αὐτοῖς K: cf. ad 8,34 || 24 Σάμιοι πρέσβεις scripsi; 
Σάμιοι πρεσβειας F; Σάμιοι ἐς πρεσβείας vulg.; Σαμίων πρέσ- 
βεις K | ἀφεέκοντο F. 

PonvAENVS, ed. Melber. 9 
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κρύφα ὑπηρετικὸν ἐχπέμψας, ὡς ἐξ ᾿4ϑηνῶν ἐκέλευσε 
κἀταπλεῖν, κομίξον ἐπιστολὴν πεπλασμένην, ὡς ᾽49ϑη- 
ναίων αὐτὸν ἐπανήκειν κελευόντων. ὁ δὲ πρὸς τοὺς | 

Σαμίους διαλυσάμενος φιλανϑρώπως vois τριηράρχοις 

ἀναγωγὴν παραγγείλας, ἀποπλεύσας εἰς ἐρήμην νῆσον | 
ὡρμίσατο νυχτὸς καὶ ἡμέρας. οἵ Σάμιοι, πυϑόμενοι 
ὡς ἀπέπλευσεν ᾿Ιφικράτης φιλανθρώπως αὐτοῖς χρη- | 
σάμενος, κατά τε τὴν πόλιν ἀδεῶς διέτριβον καὶ ἐς | 

τὴν χώραν ἀδεῶς ἐξήεσαν. ὁ δὲ διεσκεδασμένων 

πάλιν ἐπιπλεύσας ἐς τὴν Σάμον πολλῷ πλείονα λείαν 10 
τῆς προτέρας ἥρπασε. τοῦτο καὶ ὁ Φορμίων πρότερος 

ἐποίησε Χαλκιδεῦσιν. | 

369? 9 ᾿Ιφικράτης Δακεδαιμονίους xal Θηβαίους πολε- | 

μοῦντας ἐπεχείρει διαλλάσσειν᾽ ol σύμμαχοι Θηβαίων ' 

"Aoysto, καὶ ᾿ἀρκάδες ἀντέπρασσον. ὁ δὲ τῶν στρα- 15 . 

τιωτῶν ἐνίοις προσέταξε λεηλατῆσαι τὴν ᾿Δ4ργολίδα. 

τῶν δὲ Aoysíov ἐγκαλούντων τοὺς φυγάδας αὐτῶν 
ἔφη αἰτίους εἶναι. προελθὼν δὲ καὶ ὡς τοὺς φυγά- 

δας ἀφελόμενος τὴν λείαν τοῖς ᾿4ργείοις ἀπέδωκεν" 

of δὲ ἀπολαβόντες ὡς εὐεργέτῃ καὶ φίλῳ τῷ ἸΙφικράτει 20 
προσέφευγον καὶ τὴν εἰρήνην αἱρεῖσϑαι Θηβαίους 

ἔπεισαν. 

815 98 Ἰφικράτης βασιλεῖ στρατηγῶν μετὰ Φαρναβάξου, 

πλέων ém Αἰγύπτου, τῆς χώρας οὔσης ἀλιμένου, 
παρήγγειλε τοῖς τριηράρχοις τεσσαράκοντα σάκκους 25 

ἕκαστος ἐχέτω. προσορμιξομένων δὲ τοὺς σάκκους | 

2 κομέξων F | 6 ὡρμήσατο F | 9 ἐξήεσαν M; διεξήεσαν F; 
διεξίεσαν vulgo | 10 λείαν om. M 14 οἱ δὲ M [ 18 ὡς καὶ τοὺς 
R|19 ἀφελόμενος Καὶ ut 4, 11, 6; ἀνελόμενος F||26 τὰς σάκ- 
xovg F. 



Polyaen. IIT, 9, 38—41. 181 

ἄμμου πλήσας Ἐπ κεφαλίδας ἐξῆπτεν ἑκάστης νεὼς 

καὶ οὕτως ἀνείλκυσεν αὐτὰς τεταρσωμένας. 

6.12,7 Ἰφιχράτης ἐν ᾿Επιδαύρῳ μικρὸν ἄνω ϑάλασσης 89 531 
παρετάσσετο" γενόμενος δὲ κατὰ ἄλσος βαϑὺ καὶ σύ- 

5 ὅκιον ἀνεβόησεν ἐξανίστασϑαι τοὺς ἐγκαϑημένους. 

of πολέμιοι φοβηϑέντες ἐνέδραν μεγάλην ἀνέστρεψαν 

καὶ διὰ τάχους εἰς τὰς ναῦς καταφυγόντες ἀνεχώρησαν. 

᾿Ιφικράτης ἐν Θεσσαλίᾳ καὶ ᾿Ιάσων ὃ τύραννος 40 
πλησίον ποταμοῦ σπείσασϑαι βουλόμενοι δι᾿ ἀγγέλων 

10 ἠρεύνησαν ἀλλήλους καὶ τὰ σώματα ἐγύμνωσαν" καὶ 
οὕτως ὑπὸ τὴν γέφυραν ἐλθόντες διελέξαντο. ἐπεὶ 
δὲ καὶ τοὺς ὅρκους διὰ τῶν ἱερείων ἐχρῆν ποιήσασϑαι, 

Ἰφικράτης μὲν δὴ ἐπὶ τὴν γέφυραν ἀνῆλθεν, Ἰάσων 

δὲ τὸ ἱερεῖον παραλαβὼν, τοῦ ποιμένος ἀπαλλαγέντος. 

16 σφαγιάξειν εἰς τὸν ποταμὸν ἤρχετο. καὶ δὴ τότε Ip 

κράτηρ καϑαλόμενος, τῆς σφαγίδος ἐπιλαβόμενος αὐτὸν 

μὲν ἀποκτεῖναι ἀπέσχετο, προσομολογῆσαι δὲ ἃ συνέ- 
φερὲν αὐτῷ κατηνάγκασεν. 

9. 81) 8 Ἰφικράτης ἐν Θράκῃ προσκαϑημένων πολεμίων 41 
20 ἐνέπρησε νυχτὸς τὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων ὕλην καὶ τὰ 

σχευοφόρα καὶ πολλὰ τετράποδα καταλιπὼν τοῦ καπνοῦ 

σκοτεινοτέραν τὴν νύκτα ποιοῦντος ἀνεχώρησεν ἐς 

τόπον δασὺν χαὶ σύσκιον. ἡμέρας δὲ γενομένης, οἵ 

Cap. 9. 8 41. Cf. Front. strat. 1, 5, 24. 

1 Lacunam vidit Roth, quam suppleveris [σχοινίοις προσδή- 
σας coll. Leone Tactico 20, 196 τοῖς σχοινίοις προσδήσας ἀπὸ 
ἑκάστου δρόμωνος ἐκκρεμάσας || ,ἐξῆπτεν FVOC; ἐποίει MD | 
2 ἀνείλκυσεν] εἴλκυσεν M; καὶ οὕτως τὸν λεγόμενον πελαγολι- 
μένα ποιήσας Leo Tact. Ἷ 12 καὶ del. K | 16 καϑαλόμενος F] 
καϑαλλόμενος vulg. || σφραγέδος F | αὐτὸν vulg.; αὐτὸς F. 

9: 
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132 Polyaen. III, 9, 41—44. 

Θρᾷκες ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλϑόντες οὐδένα τῶν 'EA- 
λήνων εὑρόντες ὥρμησαν ἐπὶ ἁρπαγὴν τῶν τετραπόδων 

καὶ τῶν σκευοφόρων. ᾿Ιφικράτης δὲ διεσπασμένοις 
ἐπιφανεὶς ἐκ τοῦ χωρίου συντεταγμένος καὶ τοὺς πο- 

λεμίους ἐνέκησε καὶ τὰ σκευοφόρα ἔσωσεν. 

Ἰφικράτης νύκτωρ ἐπιϑέμενος χωρίῳ τοὺς GuÀ-e.154 
πιγχτὰς ἐπὶ πολλὰ μέρη διαπέμψας ἐχέλευσε σημαίνειν. 

οἵ πολέμιοι πρὸς τὸν ἦχον ἄλλος ἄλλῃ διέϑεον" ὃ δὲ 
ἐλαχίστους καταλειφϑέντας νικήσας ῥαδίως ἐκράτησε 

τοῦ χωρίου. 

Ἰφικράτους ὄντος ἐν Κορίνϑῳ Δακεδαιμόνιοι 
παρῆλθον πρὸς τὴν πόλιν. ὁ δὲ οὐκ εὐθὺς ἀπεκιν- 
δύνευσε τὴν δύναμιν συμβαλὼν" ἀλλὰ μαϑὼν, ὡς ἔστι 
τὰ περὶ τὴν πόλιν ὀχυρώτατα χωρία ἔρημα, ταῦτα 
προκαταλαβὼν τοῖς ἐν τῇ πόλει προὐκήρυξεν ἰέναι 
πρὸς αὑτόν. ἐξιόντων δὲ πάντων καὶ ἀϑροιζομένων 

oí “ακεδαιμόνιοι τὸ πλῆϑος φοβηϑέντες καὶ τὴν φυ- 

λακὴν τῶν ὀχυρῶν τόπων ἀμαχεὶ φεύγοντες ᾧχοντο. 
Ἰφικράτης ᾿Αβυδηνοῖς πολεμῶν περὶ Xegoóvvq-e?45 | 

σον ὧν χωρίον τι καταλαβὼν ἐτείχιξεν ὡς φοβούμενος 
᾿ἀναξίβιον τὸν Adxove. ᾿Αβυδηνοὶ δὲ ὁρῶντες οἶκο- 
δομοῦντα τὸ τεῖχος κατεφρόνησαν ὡς φοβουμένου καὶ 

προελθόντες τῆς πόλεως κατὰ τὴν χώραν ἐγένοντο. 

Cap. 9. 8 44. Cf. Front. strat. 2, 5, 42. 

3 δὲ H; om. F | 5 ἀνέσωσεν Patakis | 9 ἐλαχίστους τοὺς 
vulg. | 12 πρὸς Hertlein; εἰς F | 13 τῇ δυνάμει Hertlein || 
ὅσα ἔστιν Hertlein | 14 ἔρημα Heringa p. 126; ἠρέμα F || 16 αὖ- 
τὸν F| 17 φυλακὴν R et Schneider ad Xenoph. Hellen. 4, 4, 9; 
φυγὴν F | 18 φοβηϑέντες post τόπων in F repetitum delevit W 
cum Dm | 19 Χηρρόνησον F | 20 ὧν om. vulg. [[|ἐτείχισεν H || 
2174va&(Biov Hp; AE/frov F vulg. || 23 προσελϑόντες F || ἐγένοντο 
HM; ἐγίγνοντο F. 
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Polyaen. III, 9, 44—47. 133 

Ἰφικράτης ἰδὼν ἀσυντάκτους νυχτὸς μέρος τοῦ στρα- 

τεύματος εἰς τὴν ᾿Δβυδηνῶν διαβιβάσας τοὺς ἀγροὺς 
αὐτῶν καταδραμὼν ἐκράτησε πολλῶν σωμάτων καὶ 

χρημάτων. 
Ἰφικράτης ἦν ἐν Κορίνϑῳ. πυϑόμενος ὡς οἵ 4 398 

τἀναντία πράττοντες μισϑοφόρους ἐκ “ακεδαίμονος 

νύκτωρ ἐκδέχεσθαι μέλλοιεν, ἀγείρας τοὺς αὑτοῦ στρα- 

τιώτας τοὺς μὲν κατέλιπεν ἔνδον φυλάττειν, τοὺς δὲ 

ἄλλους ἔξω πυλῶν ἀγαγὼν καὶ ἐς τάξιν καταστήσας 

10 ἔσπευσεν ἐπ᾽ ἐκείνην τὴν πύλην, ἣν ἤνοιξαν oí δεχό- 

μενοι [τοὺς πολεμίους. οἱ μὲν] τοὺς πολεμίους ἐσῆγον᾽ 
τῶν δ᾽ ἐσχάτων ἐσιόντων, ἐξαίφνης ἐπιστὰς συνηκο- 

λούϑησεν αὐτοῖς καὶ συνεισέπεσεν ἐς τὴν πόλι. ἀδή- 

λου δὲ ὄντος τοῦ γεγονότος ὡς ἐν νυκτὶ πολλοὺς μὲν 

15 αὐτῶν διέφϑειρεν, ἡμέρας 0b γενομένης πολλοὺς ἐς 

τὰ ἱερὰ φυγόντας ἐχειρώσατο. 
9. 81,4 Ἰφικράτης ἐς Θράκην ἀναβὰς μετὰ στρατιωτῶν 46. 

ὀκτακισχιλίων ἐστρατοπέδευσεν᾽ πυϑόμενος vovg Θρᾷ- 
κας νύκτωρ ἐπιτίϑεσϑαι μέλλειν ἀναλαβὼν τοὺς στρα- 

20 τιώτας ἀνεχώρησεν ἑσπέρας, ὅσον στάδια τρία. ἐς 

φάραγγα κρύψαι δυναμένην. οἱ Θρᾷκες ἐμπεσόντες 

ἐς τὸ στρατόπεδον ἔρημον διήρπαξον ἀτάκτως κατα- 

γελῶντες τῶν Ἑλλήνων ὡς φευγόντων. ᾿Ιφικράτης 
ἐξ ἀφανοῦς ἐξορμήσας πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, 

25 πολλοὺς δὲ xol αἰχμαλώτους ἔλαβεν. 
Ἰφικράτης μέλλων ὁδὸν ἄνυδρον δυσὶν ἡμέραις 41 

σι 

7 αὐτοῦ F | 10 ἔσπευσεν vulg.: ἔπεσεν ἘΜ || πύλην ex πόλιν 
corr. F | 11 [τοὺς πολεμίους. οἵ μὲν add. Cas. K | 18 συνεισέ- 
πεσὲν Hertlein, cf. 84, 13; συνέπεσεν F | «πύλην Schneider || 
19 μέλλοντας ἘΠ | 93 φυγόντων Patakis | 24 ὁρμήσας C. 
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184 : Polyaen. III, 9, 47—49. 

πορεύεσϑαι παρήγγειλε δειπνοποιησαμένους ὕδατος 
πληρῶσαι τὰ ἀγγεῖα καὶ ἡλίου δύντος ἤγαγε τὴν 
δύναμιν διὰ νυκτός. ἡμέρας δὲ γενομένης κατεστρα- 

τοπέδευσε καὶ προσέταξε σιτοποιεῖσϑαι τῷ ὕδατι χρη- 

σαμένους καὶ κοιμηϑέντας δι’ ἡμέρας δειπνοποιήσα- 

σϑαι καὶ συσκευασαμένους ὁδεῦσαι διὰ νυκτὸς πάλιν" 

ὥστε ἀντὶ δύο ἡμερῶν δύο νύκτας ἀναψύχοντες διεξ- 
ἤλθον, καὶ ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς ἱχανὸν 
ἐγένετο. t 

5 

Ἰφικράτης περὶ ᾿Επέδαυρον λείαν ἦγε πολλήν. Óe192 | 
φρούραρχος τῆς χώρας “άκων ἐδίωκεν αὐτὸν ἐγγίξζοντα 
ταῖς ναυσίν" οἵ μὲν διώκοντες ἦσαν ἐπὶ λόφου, Igi- 

κράτης δὲ πρὸ τῆς λείας τοὺς ὁπλίτας τάξας κούφους 

καὶ ψιλοὺς κατ᾽ ὀλίγους ἄλλον ἄλλῃ * καὶ τῷ Δάκωνι 

προσέβαλε᾽ τοῦ δὲ προσέχοντος τοῖς πολλαχύόϑεν ἐφορ- 
μῶσιν, οἵ τοῦ Ἰφικράτους τὰ ὑπερδέξια χωρία κατα- 

λαβόντες κατὰ νώτου τῶν πολεμίων ἐγένοντο καὶ 
πάντας αὐτοὺς διέφϑειραν. 

Ἰφικράτης ἐν Φλιοῦντι διὰ στενῶν τόπων ἐβά- 

διξε. τῶν πολεμίων ἐπιϑεμένων τοῖς τελευταίοις παρ- 

αγγείλας τοῖς στρατιώταις ἐκ τῶν στενῶν ὅτι τάχος 

ὑπεξιέναι, αὐτὸς διὰ μέσου ἐπ᾽ οὐρὰν διαδραμὼν καὶ 
τῶν στρατιωτῶν τοὺς ἀρίστους προσλαβὼν ἀκμάζων 

1 δεῖπνον ποιησαμένους F|2 δύντος ΕἾ δύναντος M ut 
5, 5, 2; Aelian. v. h. 4, 1 ἡλίου δύντος: Paus. 2, 11, 7 μετὰ 
ἥλιον δύναντα: δύνοντος D|6 συσκησαμένους F Ϊ διὰ νυκτὸς 
Μ; διὰ τῆς ν. F: cf. 8,9, 47. 6, 49 | 7 ἀναψυχϑέντες R[8 ἡμέρᾳ 
μιᾷ K; ἡμέρα μέα Ε Ἰ alt. καὶ del. Καὶ | 11 ρούραρχος H; 
φρουρὸς F | 13 κώφους F || ante κούφους yerbum πῆγε vel ἐφέξει 
vel tale quid deesse putat R; cf. H κατ᾽ ὀλίγον ἄλλον ἀλλαχοῦ 
τῷ Λάκωνι ἀντετάσσετο | 14 κατ᾽ ὀλίγους Καὶ αὖ 2, 1, 22. 3, 7, 1. 
5,9, 11; κατ᾽ ὀλίγον ΕῊ ἀλλαχοῦ H | 18 αὐτοὺς om. H Ἰ διέ- 
φϑειρεν F || 22 μέσον F. 

11 

15 | 

20 



Polyaen. III, 9, 49—252. 135 

ἐμπεσὼν τοῖς ἐπικειμένοις ἀτάκτοις πολλοὺς αὐτῶν 

διέφϑειρεν. ᾿ 

᾿Ιφικράτης ἐς Θράκην ἐμβαλὼν ἐν πεδίῳ κατεστρα- DO 
τοπέδευσεν ὑπὸ ὄρους περιεχομένῳ διέξοδον ἔχοντι 

ὅ στενὴν διὰ γεφύρας, ἣν ἔμελλον διαβάντες οἵ Θρᾷκες 

νύχτωρ ἐπιϑέσϑαι. ὁ δὲ πυρὰ πολλὰ καύσας ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ πρὸς τὴν ὑπώρειαν ἀναδραμὼν σὺν τοῖς 

στρατιώταις ἐγγὺς τῆς γεφύρας ἐν τῇ ὕλῃ συγκαϑίσας 

ἡσύχασεν. οἵ μὲν δὴ Θρᾷκες διαβάντες τὴν γέφυραν 

10 ὥρμησαν ὡς τὰ πυρὰ τοὺς πολεμίους ἐχεῖ νομίζοντες 

εὑρήσειν" ᾿Ιφικράτης δὲ τοὺς στρατιώτας ἐκ τῆς ὕλης 
ἀναλαβὼν τὴν γέφυραν διελθὼν ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν. 

Ἰφικράτης ἦρξε τοῦ πλείστου στρατεύματος πεξοῦ 01 

καὶ ναυτικοῦ ἐν τῇ δόσει τοῦ μισϑοῦ καϑ' ἕκαστον 

15 μῆνα ὑφαιρῶν τὸ τέταρτον μέρος, ὥσπερ ἐνέχυρον 
ἑκάστου κατέχων, ἵνα μὴ λίποιεν τὸ στρατόπεδον. 

οὕτως ἄρα καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀεὶ τοὺς στρατευομένους 
καὶ εὐπόρους, τὸ τέταρτον τοῦ μισϑοῦ φυλαττόμενον 

ἔχοντας. : 

28,9 Ἰφικράτης τοῖς Δακεδαιμονέων συμμάχοις ἀντι- 02 395/02 

21 στρατοπεδεύων νύκτωρ τὴν δύναμιν μετημφίεσε, τοῖς 

μὲν στρατιώταις περιϑεὶς τὴν τῶν οἰκετῶν ἐσθῆτα, 

τοῖς δὲ οἰκέταις τὴν τῶν στρατιωτῶν. οἵ μὲν δὴ στρα- 

τιωτικῶς ἠμφιεσμένον πόρρω τῶν ὅπλων ἐβάδιξον τὴν 

25 τῶν ἐλευϑέρων σχολὴν μιμούμενοι" οἱ δὲ οἰκετικῶς 

Cap. 9. 8 50. Cf. Front. strat. 1, 5, 24 et 2, 12, 4. 
Cap. 9. $8 52. Cf. Front. strat. 2, 1, 6. 

8 ἐν Θράκη Oudendorp ad Front. strat. 1, 5, 24 coll. Polyaeno 
3,9, 4 || 9 ἡσύχαξεν K | 10 ὡς ΕἾ ἐς M || 12 διεξελϑὼν C || 
13 vov del. K | 21 μετημφίεσεν ΕἾ μετημφίασε' H vulg. ut 
1, 27, 2 et 8, 61 sed infra v. ἠμφιεσμένοι. , 



1956 Polyaen. III, 9, 52— 54. / 

κατεσκευασμένοι πλησίον τῶν ὅπλων ἦσαν ὅσα εἰκὸς 

διακονούμενοι. ταῦτα δρῶντες οἷ πολέμιοι, κατὰ ξῆλον 
τῶν ἐναντίων oí μὲν στρατιῶται ῥδαϑύμως ἔξω τοῦ 
στρατοπέδου βαδίξοντες ἐσχόλαξον, οἵ δὲ οἰκέται ταῖς 

ἀναγκαίαις ὑπηρεσίαις παρέμενον. ἐνταῦϑα δὴ σημεῖον 

αἴρεται" οἵ δὲ ᾿Ιφικράτειοι τὰ ὅπλα ταχέως ἀναλαβύν- 
τὲς. ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τῶν ἐναντίων ἐλϑόντες, τῶν 
μὲν οἰχετῶν τῶν ἐν τῇ διακονίᾳ φυγόντων, τῶν δὲ 
στρατιωτῶν ἀόπλων καταληφϑέντων, τοὺς μὲν ἀπέ- 
κτειναν, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους ἤγαγον. 10 

53 Ἰφικράτης, ἀντιστρατοπεδευόντων τῶν πολεμίων 

καὶ κατὰ τὴν [αὐτὴν] ὥραν διὰ παντὸς ἀριστοποιου- 

μένων, προσέταξε τοῖς αὑτοῦ στρατιώταις πρὸ τῆς ἕω 

προσενέγκασϑαι τὸ ἄριστον. τοῦτο πράξας συνέβαλε 

| τοῖς ἐναντίοις καὶ τὸν ἀκροβολισμὸν ἄχρι δείλης παρέ- 
| τεινεν. ἐπεὶ δὲ ἀλλήλων ἐχωρίσϑησαν, o£ μὲν πολέμιοι 

| πρὸς τὸ δεῖπνον ὥρμησαν" ὁ δὲ προηριστηκότας ἔχων 
| τοὺς στρατιώτας προσπεσὼν δειπνοποιουμένοις οὐκ 

: 

| 

σι 

[e 5 

ὀλίγον ὄλεϑρον αὐτῶν εἰργάσατο. 

893/92 54. Ἰφικράτης περὶ Φλιοῦντα ὡδοιπόρει τῆς φάλαγγος 20 
διὰ τὰς δυσχωρίας μακρᾶς ἐκτεταμένης" οἵ πολέμιοι 

| κατὰ τὴν οὐραγίαν ἐπικείμενοι πολλοὺς ἐτίτρωσκον 

| καὶ πολλὰ ἥρπαξον. ὃ δὲ μετὰ τῶν παρὰ πλευρὰν 

j| ἀνδρῶν ἐπιστρέψας τῇ μὲν φάλαγγι παρήγγειλε ϑᾶττον 

Cap. 9. 8 53. Cf. Front. strat. 2, 1, 5. 
Cap. 9. $ 54. Cf. Front. strat. 1, 6, 8. 

1 κατασκευασάμενοι F | 6 αἵρεῖται F [[|ἸἸφικράτειοι censor 
Ienensis; Ἰφικραάτιοι F: cf. ad 2, 2, 9| 8 oixetixóv F | 9 xava- 
ληφϑέντων M; καταλειφϑέντων F | 12 [αὐτὴν] K; κατά τιν᾽ 
ὥραν Roth; κατὰ τὴν ὥραν F | 18 αὐτοῦ F. 



Polyaen. III, 9, 54— 56. 131 

᾿ προχωρεῖν" τῶν δὲ ἀπὸ τῆς δεξιᾶς καὶ ἀπὸ τῆς svo- 
νύμου πλευρᾶς ἀνδρῶν ἐπιλέγων τοὺς ἡγεμόνας καὶ 
τοὺς ἀρίστους μετ᾽ αὐτοὺς συνέταττεν. τῆς δὲ οὐρα- 
γίας ἐγγὺς γενόμενος, προσπεσὼν τοῖς πολεμίοις κεκμη- 

ὅ κόσιν ἐν τῇ διώξει καὶ τεταραγμένοις ἐν τῇ τῶν σκευο- 

φόρων ἁρπαγῇ πολλοὺς μὲν αὐτῶν διέφϑειρεν, πολλῷ 
δὲ πλείονας αἰχμαλώτους ἤγαγεν. 

᾿ Ἰφικράτης ἐν Κερκύρᾳ Κρινίππου προσπλέοντος 00 518: 

ἐκ Σικελίας ἕνδεκα πληρώμασι τῶν πυρσωρῶν ἀγγει- 

10 λάντων ὑφορμεῖν αὐτὸν νήσῳ τινὶ τῶν ἐρήμων, προσ- 
τάξας πυρσὸν ἀνάπτειν φίλιον νύχτωρ ἐπιπλεύσας 

ἐκράτησε τῶν δέκα πληρωμάτων é£vóg ἐκφυγόντος. 

Ἰφικράτης ἐν "άκῃ πυϑόμενος δύο τῶν ἡγεμόνων 00919 

προδιδόναι καλέσας τοὺς ἀρίστους τῶν ἐπὶ τοῦ στρα- 

15 τοπέδου προσέταξεν, ὁπόταν τοὺς ἐναιτίους τῆς προ- 

δοσίας μεταπεμψάμενος ἐξετάξῃ τὸ πρᾶγμα, προλαβεῖν 

αὐτοὺς τὰ τούτων ὅπλα καὶ τὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τεταγ- 
μένων λόχων. οἵ μὲν προλαβόντες κατέσχον τὰς 

πανοπλίας. Ἰφικράτης δὲ τὴν προδοσίαν ἐλέγξας τοὺς 

20 μὲν ἡγεμόνας ἐκόλασε ϑανάτῳ, τοὺς δὲ στρατιώτας 
γυμνοὺς ἐξήλασε τοῦ στρατοπέδου. 

Cap. 9. 8 55. Cf. Xenoph. Hellen. 6, 2, 88 5α. et Diod. 
15, 47. — Schaefer, Demosth. I!, p. 59 et not. 3. 

1 ἀπὸ τῶν εὐωνύμων E, ere corr. EF, ἢ 3 usc 
αὐτοῦ Cm; μετ᾽ αὐτῶν R: cf. supra 3, 9, 49; Leo Tact. 20, 23 
ὄπισϑεν ἐν τῇ οὐραγίᾳ ἔτασσε; Front. ej 6, 3 retinuit || 4 yt- 
νομένης F || 6 πολλοὺς δὲ F]|8 προπλέοντος F | 9 πυρσω- 
ρῶν. Schneider ad Xenoph. Hellen. 6, 2, 33; πυρσούρων F 
10 ὑφορμὴν F | νήσῳ Ἐς; εἴσω F, ἢ Ἰ1 ̓ φίλιον] ἐφ᾽ ἵλιον F 
13 Ἄκῃ F] Νάκῃ MD; Θράκῃ coni Maasv., sed cf. Diod. 15, 
41 | 15 ἐναιτίους W; ἐναντίους ps αἰτίους vulg.; ὑπαιτίους Gut- 
schmid | 16 παραλαβεῖν R | 17 τὰ del. Roth, aut mox καὶ τὰ 
τῶν; καὶ τῶν F | 18 παραλαβόντες R. 
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Ἰφικράτης δισχιλίων μισϑοφόρων πρὸς τοὺς d-e441 
κωνας αὐτομολησάντων ἀπόρρητα γράμματα ἔπεμψε 

πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν ἀποστάντων παρακαλῶν με- 

μνῆσϑαι τοῦ συγχειμένου καιροῦ, καϑ᾿ ὃν καὶ τὴν ἐξ 
᾿ἀϑηνῶν συμμαχίαν προσδέχοιτο εἰδὼς τὴν ἐπιστολὴν 
ἐμπεσουμένην τοῖς φύλαξι τῶν ὁδῶν. ἐπεὶ δὲ οἵ φύ- 
λακες ἐχόμισαν τὰ γράμματα τοῖς Δακεδαιμονίοις. οἵ 

5 

uiv ὥρμησαν συλλαμβάνειν Tovg αὐτομόλους" oí δὲ - 
ἀγαπητῶς ἐξέφυγον ᾿4ϑηναίοις μὲν ἄπιστοι γενόμενοι. 
“ακεδαιμονίοις δὲ δόξαντες. 10 

Ἰφικράτης ἐν Χίῳ τοὺς Δακωνίξοντας ἐλέγξαι 5. 40,5 
βουλόμενος ἐνίους τῶν τριηράρχων ἐκέλευσε νυχτὸς 
ἐχπλεύσαντας uc! ἡμέραν ἐπιπλεῦσαι κόσμῳ Δακω- 

νικῷ. οἵ μὲν Δακωνίξζοντες ὡς εἶδον, μετὰ πολλῆς 
χαρᾶς ἐπὶ τὸν λιμένα κατέδραμον" ὁ δὲ κυκλωσάμενος 

αὐτοὺς (καὶ) τοῖς ἀπὸ τῆς πόλεως προσελθοῦσι συνέ- 

λαβέ τε καὶ κολασϑησομένους ᾿4ϑηναίοις ἔπεμψεν. 

Ἰφικράτης ἐν ἀπορίᾳ χρημάτων τῶν στρατιωτῶν 

ϑορυβούντων καὶ κοινὴν ἐκκλησίαν αἰτουμένων ἄνδρας 

ἐμπείρους τῆς Περσίδος γλώττης στολὰς Περσικὰς 

ἐνδυσαμένους προσέταξε πληϑούσης τῆς ἐκκλησίας ἐπι- 

φανῆναι καὶ παρελθόντας ἀγγέλλειν βαρβαριστὶ ᾿πλη- 

σίον oí τὰ χρήματα κομίξοντες, ἡμεῖς δὲ προεπέμ- 

φϑημεν τοῦτο σημανοῦντες᾽. ταῦτα μηνύσαντες, οἵ 
στρατιῶται διέλυσαν τὴν ἐκκλησίαν. 

Cap. 9. 8 58. Cf. Front. strat. 4, 7, 28. 

4 x«9' ἣν F| 5 ᾿Αϑηναίων H | προσδέχοιντο H ] 12 τριη- 
ocoyov K, cf. ad 3, 9, 21 et 6, 9, 3; τριηραρχῶν FH [ 14 οἵ 
uiv oov H | 16 καὶ τοῖς... προσελϑοῦσι ΕἼ καὶ τοῖς... προεῖ- 
ϑοῦσι Ῥ: καὶ τοὺς ... προσελϑόντας Ἡ vulg.; καὶ om. V | 21 ἐν- 
δυσαμένους R et Patakis; ἐνδύσασϑαι F | τε τῆς Καὶ | 22 ἀγγέ- 
λειν F| 24 μηνυσάντων Patakis, Hertlein: cf. 2, 3, 13. 

15 

20 

25 
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4“ “Ἰφικράτης ἐκ τῆς Ὀδρυσιάδος λείαν πολλὴν περι- 60 38 
ἤλασεν. ἐδίωκον οἵ Ὀδρύσαι πλήϑει πολλῷ. ὁ δὲ 
ἱππεῖς ἔχων ὀλίγους ἔδωκεν αὐτοῖς καιομένας λαμπά- 
δας καὶ προσελαύνειν ἐκέλευσε τοῖς ἐναντίοις. οἵ δ᾽ 

5 ἵπποι τῶν Ὀδρυσῶν τῆς φλογὸς τὴν ὄψιν ἀσυνήϑη 
μὴ φέροντες ἀναστρέψαντες ἔφυγον. 

Ἰφικράτης ἐπιὼν πόλει τὸν ἀπὸ τῆς χώρας ποτα- 61 
μὸν, [ὃν] διὰ μέσης τῆς πόλεως δέοντα διαβῆναι ἀναγ- 

καῖον ἦν, ἑσπέρας διέβη μετὰ τοῦ στρατεύματος, ἵνα 

10 τὸ ἐκ τῆς διαβάσεως τοῦ πλήϑους ϑολερὸν διὰ νυκτὸς 
παροδεῦσαν λάϑῃ τοὺς ἐν τῇ πόλει. καὶ δὴ λαϑὼν 
us9' ἡμέραν ἐπέϑετο μὴ προσδοκῶσιν. 

e5423 Ἰφικράτης ἐν Θράκῃ πολλοὺς ἔλαβεν αἰχμαλώτους 62 ss 
Ὀδρουσῶν. oí μὲν δὴ σφοδρῶς ἐπέκειντο βάλλοντες 

15 καὶ ἀκοντίξοντες" ὁ δὲ τοῖς πρωτοστάταις ἕκάστῳ αἰχ- 
μάλωτον γυμνὸν παρέστησεν, ἐξ ἱμάντος ὀπίσω τῶν 

^" , (9) S, , ἢ , * 

χειρῶν δεδεμένων. ot δὲ Ὀδρύσαι vovg oíxs(ovg μὴ 

βουλόμενοι τιτρώσκειν τοῦ βάλλειν καὶ ἀκοντίζειν ἀπ- 
&/yovro. 

20 Ἰφικράτης περὶ Φοινίκην καταπλέων ἑκατὸν τρι- 08 
ακοντόροις, ἔνϑα τεναγώδης αἰγιαλὸς ἦν, ἰδὼν τοὺς 

Φοίνικας παρὰ τὴν ἠϊόνα συνϑέοντας παρήγγειλεν, 

ὅταν τὸ σημεῖον ἀναδειχϑῇ, τοῖς μὲν κυβερνήταις 

ἄγκυραν ἀφιέναι κατὰ πρύμναν καὶ τὴν καταγωγὴν 

25 ἐν τάξει ποιεῖσϑαι, τοῖς δὲ στρατιώταις ὁπλισαμένους 

2 Ὀδρύσαι C, Dindorf; Ὀδρυσαῖοι͵ F6 Γ φυγον CK; , ἔφευ- 
γον F | 8 [0v] inser. R Hertlein Ι 9 ἦν ΕἸ ὃν K | 15 ἑκάστῳ 
Patakis, Hertlein coll V; ἕκαστον ἘΠ; ἕκαστος vulg. || 17 δεδε- 
μένων E; δεδεμένον p; τὼ χεῖρε δεδεμένον K ut 2, ,.1ὅ ! Ὀδρύ- 
σαι Ὁ, Dindorf; Ὀδρυσαῖοι F | 24 ἀφιέναι Roth; ἀφεῖναι EF || 
25 ὁπλισαμένους Hertlein; ὡπλισαμένοις F; ὁπλισαμένοις vulg. 
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ἕκαστον κατὰ τὴν αὑτοῦ κώπην sig τὴν ϑάλασσαν 
αὑτὸν καϑιέναι καὶ τὴν αὑτοῦ τάξιν διαφυλάττειν" 

ὡς δὲ ἤδη σύμμετρον ὑπέλαβεν εἶναι τὸ τῆς ϑαλάσ- 
σης βάϑος. ἀνέτεινε τὸ σημεῖον τῆς ἐκβάσεως. αἱ 
τριακόντοροι μὲν ἐν τάξει κατήγοντο διὰ τῶν ἀγκυ- 

ρῶν, οἵ δὲ ἄνδρες ἐν τάξει προβαλλόμενοι προῆγον. 

οἵ δὲ πολέμιοι καταπλαγέντες τὴν τάξιν αὐτῶν καὶ 

τὴν τόλμαν ἔφευγον. oí δὲ ᾿Ιφικράτειοί τινας μὲν 
διώξαντες ἀπέκτειναν, τινὰς δὲ ἐζώγρησαν καὶ λείαν 

πολλὴν περιελάσαντες καὶ ταύτην ἐς τὰς ναῦς ἐμβα- 

λόμενοι στρατόπεδον ἐπὶ τῆς γῆς κατεστήσαντο. 

10. ΤΙΜΟΘΕΟΣ. 

Ἐν ᾿Δττικῷ στρατοπέδῳ σπάνις ἦν νομίσματος. 

Τιμόϑεος ἔπεισε τοὺς ἐμπόρους χρῆσϑαι νομίσματι τῇ 

ἑαυτοῦ σφραγίδι, ἀπαλλασσομένους δὲ [ἀποδιδόναι] 

τὴν σφραγίδα καὶ τὸ ἀργύριον λαμβάνειν. ἐπίστευ- 

σαν οἱ ἔμποροι καὶ τὴν ἀγορὰν τοῖς στρατιώταις παρέ- 

ὄχον ἐπὶ τῇ σφραγίδι τοῦ στρατηγοῦ. ἀπαλλασσομέ- 

νοις αὐτοῖς ἐν τῷ τέως εὐπορήσας χρημάτων Τιμόϑεος 

τὴν τιμὴν διέλυσε τὴν ὡμολογημένην. 

Cap. 10. Cf. Rehdaniz, vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei 
Atheniensium, Berol. 1844; 1. p. 573—516. 

Cap. 10. 8 1. Cf. Aristot. oecon. 2, 24. — Boeckh, Staats- 
haush. d. Ath. I?, p. 365 et 692. 

1 ἕκαστος F || αὐτοῦ F | 2 αὐτὸν et αὐτοῦ F || καϑεῖναι Καὶ ἢ 
5 τριακοντὰ τόροι F, | 8 Ἰφικράτιοι F: οὗ ad 2, 2, 9| 13 Τιμό- 
$9sog ἐν etc. FV | 15 ἀπαλλασσομένους F, quod defendunt 
Rehdantz et Blume. Cum vero ex usu Polyaeni nihil signi- 
fice nisi discedere, id quod et sequentia declarant, ἢ, Patakis, 
Hertlein rectius inserunt [ἀποδιδόναι]; ἀλλασσομένους K | 16 xoi 
del. K | 20 ὡμολογημένην ΕἸ ὁμολογουμένην vulg. 

10 

15 
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Τιμόϑεος ἀνήγετο τῷ στόλῳ παντί. πταρμὸς ἐγέ- 2 v5 

vero* ὁ κυβερνήτης ἐπισχεῖν ἐκέλευσεν᾽ οἵ ναῦται τῶν 
, 3 , 3 , , , 

τριήρων irs and ovx ἐθάρρουν. Τιμόϑεος μειδιάσας 

ποῖον γὰρ᾽, ἔφη. rip οἰώνισμα. εἰ τοσούτων 

5 περιεστηκότων εἷς ἔπταρεν; οἵ ναῦται γελάσαντες 

[t ἀνήχϑησαν. 

0.15, Τιμόϑεος παράγγελμα ἔδωκεν ἐκβοηϑῆσαι τὴν 8 

| ταχίστην. ὀλίγοι στρατιῶται προῆλϑον᾽ ὁ λοχαγὸς 

ἠγώρευε, χρῆναι καὶ τοὺς λοιποὺς ἀναμεῖναι. ὁ Τι- 
10 μόϑεος οὐκ ἀνέμενεν ὡς τοὺς μέλλοντας προϑύμως 

μαχεῖσϑαι τοῖς πολεμίοις ἔχων ἅπαντας, τοὺς δὲ βρα- 

δέως ἐξιόντας ἀχρήστους ἂν γενέσϑαι καὶ παρόντας. 

e. 14, 14 ᾿4ϑηναῖοι καὶ “ακεδαιμόνιοι περὶ Δευκάδα ἐναυ- 4 s15 

μάχουν Τιμοϑέου στρατηγοῦντος ᾿Αϑηναίων, Νικολό- | 
16 χου ναυαρχοῦντος »Ξαπαδαιμονέωι ( ἦν ἑορτὴ Σκίρα. ̂, 

Τιμόϑεος κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν μυρσίνῃ στεφα- 
νώσας τὰς τριήρεις ἦρε τὸ σημεῖον" ἀναχϑεὶς, ναυμα- 
χήσας ἐνίκησεν" ot δὲ στρατιῶται μετὰ ἐλπίδος ἀγαϑῆς 
ἠγωνίσαντο [τὸ] ϑεῖον ἔχειν οἰόμενοι σύμμαχον. / 

» 

/ 

Cap. 10. $8 2. Cf. Front. strat. 1, 12, 11. 

9 ἠγόρευσε K | 10 ἀνέμεινεν C | 14 Νικολόχου Blume coll. 
3, 10, 12 et Xenoph. Hellen. 5, 1, 6 et 5, 4, 65; Νικομάχου 
F I 15 ναυαρχοῦντος K et Schneider ad Xenoph. Hellen. 5, 4, 65; 
ναυμαχοῦντος F | ἑορτὴ σκίρρα M; ἕορτῆς κεῖρα F; ἑορτῆς 
κειρὸς D; ceterum cf. Schaefer, Demosth. 1΄, p. 43, not. 5, qui 
cum Sievers et Rehdantz hunc festum eundem fuisse putat 
qui Σκιροφόρια dici solebat coll. schol. Aristoph. eccles. 18 et 
Harpocr. 8. v. exégov | 16 uvooívy H; μυϑρίνην Εἰ; μυρσίνην D | 
17 ἀναχϑεὶς M; ἀχϑεὶς F | 18 οἵ ᾽γὰρ Κ | 19. [τὸ] Hertlein, 
cf. Ἢ ὡς iv ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τὸ ϑεῖον ἕξουσι σύμμαχον; τὴν 
ϑεὸν R. 
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365 5 Τιμόϑεος πόλιν περιστρατοπεδεύσας ἀφώριξε τὸν ο.4,8 
τόπον τοῖς στρατιώταις, ὅϑεν δὴ προνομεύσουσι᾽ τὸ 
δὲ λοιπὸν μέρος τῆς χώρας καὶ ὅσον ἦν ὄφελος αὐτῆς 
ἀπεδίδοτο. οὐκ ἐπέτρεπε δὲ οὔτε οἰκέαν οὔτε ἔπαυλιν 
καϑαιρεῖν, οὐ μὴν οὐδὲ ἥμερον δένδρον ἐχκόπτειν, 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς τοὺς καρποὺς λαμβάνειν. καὶ τάδε οι 
στρατηγοῦντι περιῆν᾽ εἰ μὲν κρατοίη. πλείους φόρους 

- ἐκλέγειν, εἰ δὲ ὃ πόλεμος μηκύνοιτο, τροφὰς ἀφϑόνους 
xul καταγωγὰς ἔχειν. τὸ δὲ τούτων μεῖξον, πολλὴν 

315 6 

364 T 

Ἁ MN M - , 

τὴν εὔνοιαν παρὰ τῶν πολεμίων ἐϑήρευεν. 

o 

10 

Τιμόϑεος ναυμαχεῖν “ακχεδαιμονίοις μέλλων αὐτὸς ο.5τ, Ὁ 
μὲν εἴκοσι τριήρων τὰ πληρώματα παρὰ πρύμναν ἔχων 
ἀνέπαυσε, τὰς δὲ ταχυναυτούσας εἴκοσι προσέταξε τοῖς 

τριηράρχοις ἀντιπαρεξάγειν ταῖς πολεμίαις ναυσὶ καὶ 
πυχνὰς ποιεῖσϑαι [τὰς] κινήσεις καὶ τροπάς. οἵ μὲν 

δὴ πολέμιοι πονέσαντες εἰρεσίᾳ ἀσϑενῶς τὰς κώπας 

ἀνέφερον᾽ Τιμόϑεος δὲ ἀκμαίοις πληρώμασιν ἐπὰν- 
αχϑεὶς ναυμαχῶν ἐνίκησεν. 

Τιμόϑεος τὴν Ὀλυνϑίαν βουλόμενος παρελϑεῖν 
δεδοικὼς τὸ ἱππικὸν τῶν Ὀλυνϑέων ἔταξε τὸ στρατό- 
πεδὸν εἰς ἑτερόμηκες ἡλινϑίον τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ 

Cap. 10. $ ὅ. Cf. Aristot. oecon. 2, 234. — Schaefer, 
Demosth. I', p. 87 et Boeckh, Staatsh. d. Athen. I?, p. 366. 

Cap. 10. $ 6. Cf. Front. strat. 2, 5, 47. — De pugna na- 
vali ad Alyziam facta, ad quam pertinent huius capitis $8 2, 
4, 6, 12, 18, 16, 17 cf. Schaefer, Demosth. I!, p. 43 et p. 44, not. 1. 

1 τὸν τόπον FJ] τόπον Η}} τ εἰ μὲν κρατοίη m; οἵ μὲν 
κρατοῦντες E; εἰ μὲν το υλο H | 12 κ᾽ τριήρων F, unde 
ἐκ vg. vulg. | 18 [res] W coll 1, 42, 2. 2, 9, 6. 2, 3, 14 || 
17 ἀκμαίοις K; ἀκμαῖος F; ἀκχμαίοις [roig] R| 19 Ὀλυνθὰν 
Mp, Darm. marg.; ; Ὀλυμπίαν F | 21 εἰς om. F. 

15 

20 
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τὴν ἵππον sig τὸ μέσον λαβὼν, τὰς δὲ ἁμάξας πυκνὰς 

ἄγων καὶ συνηρτημένας, τοὺς δὲ ὁπλέτας τούτων ἔξω- 
ϑὲν περιβαλὼν, ὥστε τοῖς Ὀλυνϑίέοις ἱππεῦσιν ἀδύ- 
νατος ἦν ἡ ἱππασία. 

5 Τιμόϑεος περὶ "AugízoAw ἐστρατοπέδευεν. ἤγ- 8 864 
γειλέ τις ἑσπέρας ἀϑροίξεσϑαι τοὺς πολεμίους ἐπ᾽ 

αὐτόν, καὶ ὡς πολλαπλάσιοι τὸ πλῆϑος ὄντες τῆς 

ὑστεραίας ἐπιϑήσοιντο. ὁ δὲ τοῖς μὲν στρατιώταις οὐ 

προεῖπε τῶν πολεμίων τὸ πλῆϑος. ἵνα μὴ καταπλαγεῖεν" 

10 αὐτὸς δὲ ὡς ἐπιϑησόμενος αὐτοῖς ὀλίγοις οὖσι καὶ 

ἀτάκτοις τὸ μὲν ἀχρεῖον τοῦ πλήϑους προέπεμπε διὰ 

τῶν δυσπόρων, ἧπερ ἥκιστα οἵ πολέμιοι παραφυλάξειν 
ἔμελλον. αὐτὸς δὲ τὴν φάλαγγα ἐκίνησε τοὺς ψιλοὺς 

τελευταίους ἐπιτάξας, τὰς δὲ τριήρεις ἐν τῷ Στρυμόνι 

16 ποταμῷ πληρῶσαι οὐ δυνηϑεὶς ἐνέπρησεν" καὶ ταῦτα 
πάντα μιᾷ νυκτὶ πράξας ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν. 

Τιμόϑεος ἐπολιόρκει Σάμον ξενολογήσας στρα- 9 se5 

τιώτας ἑπτακισχιλίους" οἷς οὐκ ἔχων δοῦναι μισϑὸν, 
ἔγκαρπον ὁρῶν τὴν νῆσον, ἐξελὼν χωρίον ἐς προνο- 

20 μὴν, τῶν ἄλλων καρποὺς ἀποδόμενος, ἀσφάλειαν τοῖς 
καρπολόγοις παρασχὼν, εὐπορήσας χρημάτων ἀπὸ 
τούτων, μέρος τῶν μισϑῶν διανείμας, προϑυμοτέροις 

χρησάμενος τοῖς στρατιώταις κατὰ κράτος εἷλε τὴν 

Σαμίων πόλιν. 

25 Τιμόϑεος πολιορχῶν Σάμον, ἐπεὶ πολλοὶ ξένοι 10 ses 

Cap. 10. 8 8. Tempus concluditur ex schol. Aeschin. 2, 31. 
Cap. 10. $8 9. Cf. Aristot. oecon. 2, 24 
Cap. 10. $ 10. Cf. Aristot. oecon. 2, 24. 

6 ἐστρατοπέδευσε M: cf. 2,2,2 | 11 προύπεμψε K || 14 Zirov- 
pov, F | 20 καρπῶν F | ἀποδιδόμενος vulg. | 21 εὐπόρησε χρη- 
μάτων. ἀπὸ τούτων 
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εἰσπλέοντες συχνὰ τῶν ἐπιτηδείων ἀνήλισκον καὶ διὰ 

τοῦτο σπάνις ἦν, παρήγγειλε μὴ πωλεῖν ἄλευρον μηδὲ 
κοτύλην ἐλαίου ἢ οἴνου, ἀλλὰ σίτου [μὲν] μεδέμνου 
μὴ ἔλαττον, τῶν δὲ ὑγρῶν μετρητὴν τοὐλάχιστον, τὰς 
δὲ σιτουργοὺς μύλας μηδένα ἔχειν, ἢ τοὺς ἐν τοῖς λόχοις. 

οὕτω δὴ συνέβη, τοὺς μὲν ξένους οὐκ ἔχοντας τὴν 
ἀγορὰν τῶν ἐφ᾽ ἡμέραν ἀναγκαίων, αὑτοῖς κομίέξειν, 
τὴν δὲ παρασκευὴν τῶν σιτίων μόνους ἀναλίσκεσθαι 
τοὺς στρατιώτας. 

Τιμόϑεος ναῦς ἔχων τεσσαράκοντα βουλόμενος 

ἀπὸ τούτων πέντε προπέμψαι πλειόνων ἡμερῶν ἐχού- 

σας ἐφόδια, μισϑὸν οὐκ ἔχων δοῦναι, παράγγελμα 
ἔδωκεν, ἀνάγεσϑαι τὰς ναῦς ἁπάσας τριῶν σιτία ἐχού- 
σας ἐπεὶ δὲ νήσῳ τινὶ προσωρμίσαντο, τοῖς τριηράρ- 

χοις ἐχέλευσεν ἐξ ἑκάστου πληρώματος αὑτῷ κομίσαι 

δύο σιτία. ταῦτα ταῖς πέντε ναυσὶ διαδοὺς, τὰς μὲν 

ἐξέπεμψεν πλεόνων ἡμερῶν ἐπισίτισμα ἐχούσας, αὐτὸς 
δὲ μετὰ τῶν τριάκοντα καὶ πέντε νεῶν εἰς τὸν ἴδιον 

ὅρμον ἐπανῆλϑεν. 
Τιμόϑεος ναυμαχεῖν μέλλων περὶ Δευκάδα Νι- 

Cap. 10. $. 12. Cf. Front. strat. 2, 5, 47. 

1 ἐπιτηδείων ἘΚ: cf. Aristot. τῶν ἐπιτηδείων ἐπεὶ σπάνις 
ἦν; πολιορκιῶν F, quod ex praecedente πολιορκῶν corruptum 
esse apparet; πολιορκητῶν Ahlwardt ap. Blumium, παρασκευῶν 
Cas.; πωλουμένων Blume (cf. Thucyd. 7, 39) | 2 ἀλεύρων [xot- 
νικα] R [3 ἔλαιον ἢ οἶνον F | [μὲν] add. Cas. 15 τοὺς ἐν λόχοις 
m; τοὺς (τοῖς suprascr.) ἐν τοῖς λόφοις F; τοὺς ἐν λόφοις ΜΝ; ἡ 
κατὰ μέαν ἐν τοῖς λόχοις R, sed cf. Aristot. o? μὲν οὖν ταξίαρ- 
qou καὶ λοχαγοὶ ἀγοράξοντες ἄϑροα διεδίδοσαν τοῖς στρατιώ- 
ταις || 7 σὺν αὐτοῖς K ex V secum ipsi apportarent ἢ 8 μόνοις 
ἀναλίσκεσϑαι τοῖς στρατιώταις coni. K | 18 τριῶν [ἡμερῶν] et 
16 δύο "ERST I ΚΙ ia ren ἐπὶ F || προσωρμήσαντο F | 20 Nizo- 
μάχῳ cf. ad 3, 
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κολόχῳ TQ Σπαρτιάτῃ τῶν uiv πλειόνων νεῶν τὰ 
πληρώματα παρήγγειλεν ἐπὶ γῆς ἀναπαύεσϑαι παρ᾽ 

αὐτῇ τῇ ϑαλάσσῃ. ταῖς δὲ ἄριστα πλεούσαις εἴκοσιν 
ἀναχϑεὶς προσέταξε τοῖς τριηράρχοις μὴ συνάπτειν 

ταῖς πολεμίαις τριήρεσιν ἐντὸς βέλους, ἐκκλένειν δὲ 
καὶ φυγομαχεῖν ἑκουσίως, ἵνα κατακόπους ποιήσωσι 

τοὺς ἐναντίους ἐρέτας. ( ἐπεὶ δὲ οἵ μὲν ἐφυγομάχουν, 
οἱ δὲ ἐλέλυντο καύματι καὶ πόνῳ, Τιμόϑεος τὸ ἀνα- 
κλητικὸν ἐσήμηνεν καὶ κατασχὼν émb τὴν γὴν ἀνα- 

παυσαμένους ἐρέτας ἐμβιβάσας, διὰ τάχους τοὺς πο- 

λεμίους πεπονηκότας διώξας πολλὰς αὐτῶν τριήρεις 
τὰς μὲν κατέδυσε, τὰς δὲ ἄπλους ἐποίησεν. , 

ϑεὶς δέκα ναῦς Δακωνικὰς, ἃς προέπεμψεν ὃ ναύαρχος 

ἐπὶ καταγωγῇ πλοίων σιταγωγῶν, μή ποτε ἀναχωροῦσι 

τοῖς ᾿άΑϑηναίοις ἐπέϑειντο, παρήγγειλε τοῖς τριηράρχοις 

τὴν ἀρχαίαν τάξιν μὴ ξητεῖν, ἀλλὰ ἣν ἕκαστος ἐπὶ 
τοῦ παρόντος χώραν ἔχοι, ταύτην φυλάσσειν, ἵνα μὴ 
μεταγομένων τῶν σκαφῶν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν τάξεις im-: 

πλεύσαντες οἵ πολέμιοι προσβάλλωσι τῷ ναυτικῷ λελυ- 

μένῳ. τάξας δὲ τὰς ναῦς ἐν μηνοειδεῖ σχήματι τὰ 

μὲν ἔμβολα τῶν νεῶν καὶ τὸ περιφερὲς τοῦ σχήματος 
πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐπέστρεψεν, τὰ ναυάγια δὲ καὶ 
τὰς αἰχμαλώτους τῶν νεῶν ἐς τὸ κοίλωμα τοῦ μηνέ- 

ὅκου συναγαγὼν ἀνέπλει κατὰ πρύμναν. 

9 ἐσήμηνεν scripsi; ἐσήμαινεν F; ἐσήμανεν vulg. | 16 ἐπέ- 
ϑειντο M; ἐπίϑοιντο vulg.; ἐπείϑοντο PD; ἐπείϑηντο F | 18 ἔχοι 
ΕἼ ἔχει M | 20 προσβάλωσι K | λελυμένων F | 28 ἐπέτρεψεν F | 
24 τὰς K; τοὺς Εἰ: οἵ, ad 40, 19 | μηνίσκου R, Blume; μηδικοῦ 
F; μηνοειδοῦς mp et Cas. addita tamen voce σχῆμα | 95 ἀπέ- 
πλει vel ἀνέπλει Hertlein; ἔπλει F. 

PoLYvAENVS, ed. Melber. 10 

Τιμόϑεος Δακεδαιμονίους καταναυμαχήσας φοβη- 19 5τ6 
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864 14 Τιμόϑεος Χαλκιδεῦσι πολεμῶν μετὰ Περδίκκου 

Κύπριον χαλκὸν Μακεδονικῷ νομίσματι μίξας ἐπίση- 

μον ἔκοψεν, ὥστε τὰς παλαιὰς πεντεδραχμίας ἔχειν 
ἀργυρίου τετάρτην μοίραν, τὸ δὲ λοιπὸν χαλκοῦ φαύ- 

λου. πλείστης εὐπορήσας μισϑοδοσίας τοὺς ἐμπόρους 5 
καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας ἔπεισε, πρὸς χαλκὸν πιπρά- 

σχειν᾽ ἀντιφορτιζόμενοι δὲ τὰ παρ᾽ ἀλλήλων οὐδὲν 

τοῦ νομίσματος ἐφύλαττον, ἀλλὰ τοῦτο περιήει πάλιν 

εἰς τὴν μισϑοφορὰν τὴν στρατιωτικήν. 

864 15 Τιμόϑεος ἐπολιόρκει Τορώνην. οἱ μὲν Τορωναῖοι 10 

μεγάλα ὕψη ἀντανέστησαν φορμῶν ψάμμου πληρου- 

μένων. ὃ δὲ Τιμόϑεος μηχανήμασι μακροτέροις ἐξ 
ἱστοῦ ἀκίδας περιϑεὶς καὶ δρέπανα ἐπὶ τὰ ἄκρα τοῦ 

ἱστοῦ ἐμβαλὼν ταῖς ἀκίσι διερρήγνυε. τοῖς δὲ δρεπά- 

voig ἀνέτεμνε τοὺς φορμοὺς, ὥστε ῥεῖν τὴν ἄμμον. 15 
τοῦτο δρώμενον ἰδόντες Τορωναῖοι πρὸς ὁμολογίαν 

ἐτράποντο. 
s: 16 Τιμόϑεος μετὰ Κερκυραίων xal τῶν ἄλλων συμ- «.5τ,1 

᾿μάχων πρὸς “ακεδαιμονίους ναυμαχῶν τὰς ἄριστα 
πλεούσας τῶν νεῶν προέταξε κελεύσας [τὰς ἄλλας} ἐν 20 
τῷ σχήματι τῆς παρατάξεως ἡσυχίαν ἔχειν. ἐπεὶ δὲ 

oí προτεταγμένοι διεναυμάχησαν, ἐπὶ πολὺ κεκμηκότων 
ἤδη τῶν πολεμίων, σημεῖον ἦρε τοῖς ἡσυχάζουσιν" οἵ 

δὲ ἀκμῆτες ἐμβαλόντες ἐτρέψαντο τοὺς κεκμηκότας. 

Cap. 10. 8 14. Cf. Aristot. oecon. 2, 34. 
Cap. 10. 8 16. Cf. Front. strat. 2, 5, 47. 

1 περδικκοῦ F; Περδέκου vulg. 13 πεντεδραχμίας Diume; 
πέντε δραχμὰς F Ϊ 4 τετάρτην μοίραν C; τετάρτη μοίρα F | 
5 εὐπορῆσαι F | 7 ἀντιφροντιξόμενοι omisso δὲ F|11 dvrevi- 
στασαν K| πληρούμενα R | 18 ἱστοῦ Cas.; ἱστῶν F; ἴσου M | 
14 διερρήγνυε Ε; τὰς διφϑέρας δηγνύων Dm; τὰς διφϑέρας 
διερρήγνυεξ vulg. | 19 ναυμαχῶν K; συμμαχῶν F | 20 προσέταξεν 
F|[z«e ἄλλας] Blume ex V iubens ut reliquae. 
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/ e 518 Τιμόϑεος περὶ Λευκάδα “ακεδαιμονέοις ναυμα- 17 55 

χήσας ἐνίκησε. πολλῶν συντριβέντων σκαφῶν περι- 

ἦσαν δέκα νῆες τῶν πολεμίων ἀναυμάχητοι, ἃς ἐδεδοί- 

κει. Τιμόϑεος ἐπανιὼν ἐπὶ τὸν ναύσταϑμον καὶ δὴ τὸ 

5 ναυτικὸν ἔταξεν ἐν μηνοειδεῖ σχήματι πρὸς τοὺς πολε- 

μίους τὸ κυρτὸν, ἐντὸς τὰ ναυάγια συναγαγών" τὸν 

δὲ ἀπόπλουν ἐποιεῖτο προς τὴν γῆν κελεύσας ἐλαύνειν 

ἐπὶ πρύμναν, ὅπως ἀντίπρωροι τὰς πολεμίας δέκα 

ναῦς ῥαδίως ἀμύνοιντο. τοῦτο τὸ σχῆμα τῆς τάξεως 

10 οὗ ἀπὸ τῶν δέκα νεῶν φοβηϑέντες οὐκ ἐπέϑεντο. 

11. ΧΑΒΡΙΑΣ 

Χαβρίας τοῖς στρατιώταις παρήγγειλεν, ᾿ἐπειδὰν 1 

μέλλωμεν μάχεσθαι, μή τοι νομίζωμεν ὡς [ϑεοῖς} πο- 

λὲμίοις συμβάλλοντες, ἀλλὰ ἀνθρώποις αἷμα καὶ σάρκας 

15 ἔχουσι καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν xsxowcovgxoow. 

Χαβρίας περὶ Νάξον ναυμαχῶν, ἐνίκησε Βοηδρο- 2 s:6 

μιῶνος ἕχτῃ ἐπὶ δέκα ταύτην τὴν ὑμέραν ἐπιτήδειον 
τῇ ναυμαχίᾳ κρίνας. ὅτι ἦν μία τῶν μυστηρίων. οὕτω 

γέ τοι καὶ Θεμιστοκλῆς τοῖς Πέρσαις ἐναυμάχησε περὶ 

20 Σαλαμῖνα. ἀλλὰ οἵ μὲν περὶ Θεμιστοκλέα σύμμαχον 

Cap. 11. Cf. Rehdantz, vitae Iphicratis, Timothei, Cha- 
briae etc., p. 52. 

1'0 Τιμόϑεος F | 2 περιήεσαν F | 3 ἀναυμάχητοι vulg.; 
ναυμάχητοι F | 6 ἐντὸς τοῦ «voro? Schneider ad Xenoph. Hellen. 
5,4,66 (melius τοῦ «voro? ἐντὸς W coll. 2, 2, 8) 7 πρὸς MD; 
ἐς F | 12 παρήγγελλεν K | 13 [ϑεοῖς] Bursian Ἰ 14 συμβάλοντες 
(sic) F; συμβαλλοντες MD; συμβαλοῦντες Heringa, Hertlein 
σάρκας FJ σάρκα ,vulg. et Leo Tact. 20, 217 I 16 IE pae F | 
17 ἐπὶ δέκα ταύτην Maasv.; ἐπεὶ δὲ κατ᾽ αὐτὴν F: cf. Plut, 
Phocion 6 extr. | 18 ὅτι ἐν μιᾷ τῶν μυστηργίων F; τῶν 1.’ 
D et supra scr. in M pr. m.; τῶν 9^" Meursius; τῶν μεγάλων 
K, Plut. 1. ο.; τῶν ᾿4ϑήνησι. μυστηρίων Porson. 

10* 
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ἔσχον τὸν Ἴακχον, [οἵ δὲ περὶ Χαβρίαν] τὸ “4λαδε 
μύσται. 

3 Χαβρίας ναῦς “ακωνικὰς κατασκόπους δώδεκα St 5: 
16,1 

ἐφορμούσας, οὐ μὴν ἐπαναχϑῆναι ϑαρρούσας ἔξεκα- ὅτ, 9 
λέσατο οὕτω πως᾿ αὐτὸς ἀνήχϑη ναυσὶ δεκαδύο κατὰ 5 

δύο ξεύξας, ἔπειτα τὰ ἱστία τῶν δυοῖν ἐπὶ μιᾶς ἀρά- 

uevog. oí πολέμιοι καταφρονήσαντες ὡς πρὸς ἕξ τριή- 

θεὶς αὐτοὶ δεκαδύο ἔχοντες ἐπανήχϑησαν. Χαβρίας 

ἐπὶ πλέον αὐτῶν τοῦ πελάγους προελϑόντων καϑελὼν 

τὰ ἱστία, τὰ σκάφη διαξεύξας ἐπέτρεψε καὶ τὰς ἡμι- 10 

σείας τῶν πολεμίων ἔλαβεν αὐτάνδρους. 

4 Χαβρίας διὰ στενῶν τόπων ἀναχωρῶν ὀλίγους ο. 46,5 

ἔχων πολλῶν πολεμίων ἐπικειμένων αὐτὸς τῆς πορείας 

ἡγούμενος τοὺς μάλιστα εὐρώστους οὐραγεῖν ἔταξεν. 
ὅπως [τοὺς] προσκειμένους ἀμύνοιντο. οὐδεὶς ovv 15 

τῶν οὐραγούντων ἔφυγεν οὐ τολμῶν τὸν στρατηγὸν 

παρελθεῖν ὡς ἂν κωλυϑεὶς ἢ καὶ κολασϑείς. τῷ σχή- 

ματι τούτῳ τῆς πορείας ἀσφαλῶς διήγαγε τὸ στρατό- 

πεδον. 

360/59 5 Χαβρίας Θαμῷ, Αἰγυπτίων βασιλεῖ, χρημάτων 20 

Cap. 11. 8 5. Cf. Aristot. oecon. 2, 265. 

1 [of δὲ περὶ Χαβρίαν) add. Maasv. | τὸ “Ἄλαδε Sauppe; 
γολλάδαι F; γολλάδα M; Ἅλαδε C marg. et Meursius | 4 ἐπ- 
αναχϑῆναι K; ἔτι ἀναχϑῆναι F | ὅ αὐτὸς ἀνήχϑη Lennep ad 
Phalar. p. 118; αὐτὰς ἀναχϑῆναι F || 6 ἔπειτα Sauppe, quod 
probat Hertlein coll 1, 31; ἐπὶ F; καὶ Cas; ἔτε Maasv.; 
ἐπῇήει R || τῶν δυοῖν Pm; τῶν νεῶν F; ταῖν δυοῖν K | ἀράμε- 
vog Cas. (οἴ 1,47,1. 5, 9); ἐρέμενος Ἐ | 15 [τοὺς] Hertlein; 
om. F || 17 παρειϑὼν F || ὦ ὡς ἂν κωλυϑεὶς K; ὡς κωλυϑεὶς Ε; κωλυ- 
$ncóusvog et κολασϑησόμενος R, Patakis | 20 Θαμῷ] Θάκῳ 
n d. Gutschmid in Philol. XI, p. 148; Ταχὼς audit apud 

orn. Nepotem, Diod., Plut., Aelian., Athenaeum; Teog ap. 
Aristot. oecon. 2, 25 et 87; Τεὼς ap. Euseb. chron. 
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1 ἀποροῦντι συνεβούλευσε, τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ κεκτημένους 

* ἱχανὴν οὐσίαν κελεῦσαι παραχρῆμα εἰσενεγκεῖν ὅσον 
τις ἔχοι χρυσίον ἢ ἀργύριον" κομιδὴν δὲ αὐτοῖς ὧν 

διδόασι γενέσϑαι [ἐκ] τῶν φόρων, oUg κατ᾽ ἔτος ἐτέ- 

5 Aovv. οὕτω δὴ πολλὰ συνελέγη χρήματα οὐδενὸς 
ἀδικηϑέντος, ἀλλὰ πάντων ὕστερον ὅσα ἔδωκαν ἀπο- 
λαβόντων. 

- e.13,6 Χαβρίας εἰς Σελλασίαν τῆς “ακωνικῆς ἐμβαλὼν, θ 391: 

νυχτὸς τὸν ποταμὸν διαβὰς, λείαν πολλὴν λαβὼν τὴν 

10 μὲν ὑπὲρ τὸν ποταμὸν ἐς τὴν φιλέαν ἀπεπέμψατο" 
αὐτὸς δὲ τοὺς ἄλλους στρατιώτας φαγεῖν κελεύσας 

ἀνέμεινε μέχρι μεσούσης ἡμέρας τοῦτο προσδοκῶν, 
ὃ δὴ καὶ ἐγένετο. οἱ γὰρ “ακεδαιμόνιοι μαϑόντες 
ἐξεβοήϑησαν ὡς ἀφαιρησόμενοι τὴν λείαν ἐπὶ τοῦ 

15 ποταμοῦ καὶ σπουδῇ δραμόντες διακόσια στάδια κε- 

κμηκότες, ἀσύντακτοι, διεσπαρμένοι πρὸς μάχην ἦσαν 
ἄχρηστοι. ὁ δὲ τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας βεβρωκχότας. 
ἀναπαυσαμένους., συντεταγμένους προσαγαγὼν ῥᾳδίως 

τοὺς πλείστους αὐτῶν διέφϑειρεν. 
20 Χαβρίας ἦν ἐν Αἰγύπτῳ, στρατηγῶν τῷ βασιλεῖῖ 86ο09 

τῶν «Αἰγυπτίων. τοῦ Περσῶν βασιλέως ἐπιστρατεύ- 

σαντος πεζῇ δυνάμει καὶ ναυτικῇ, ὁ τῶν Αἰγυπτέων 

βασιλεὺὶς ναῦς πολλὰς ἔχων ἠπόρει πληρωμάτων συγ- 

Cap. 11. 8 6. Cf. Hertzberg, Agesilaus p. 339, not. 48 d. 

3 ἔχοι F] dn vulg. l4 poda add. F pr. m. in marg. Ι 
[£x] add. K ] 9 συνελέγει F | 6 ὅσα ἔδωκαν Hertlein; ὡς 
δέδωκαν F; ὡς ἔδωκαν M; ἃ ἔδωκαν Καὶ | 8 Σελλασίαν Heringa 
et Cobet, var. lect. . 290; ἑλλάδα F; Ἕλος Casaub., quod 
recepit Corais; Πεϊλάναν Rehdantz ἢ} 15 καὶ om. M I στάδια 
F, in marg.; στάμενα F, | 17 αὐτοὺς F | 18 προσαγαγὼν K; 
πρὸς διαγωγὴν F. 
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χεκροτημένων. Χαβρίας καταλέξας «Αἰγυπτίων [rovg] 

νεωτάτους, ἱκανοὺς πληρῶσαι ναῦς διακοθίας, ἐξελὼν 
τὰς κώπας τῶν τριήρων, ξύλα μακρὰ παραβαλὼν ἐπὶ 

τὸν αἰγιαλὸν, ὥστε ἐφ᾽ ἕνα καϑῆσϑαι. δοὺς αὐτοῖς 
τὰς κώπας καὶ κελευστὰς τῶν διγλώσσων ἐπιστήσας 

ὀλίγαις ἡμέραις ἐλαύνειν αὐτοὺς ἐδίδαξεν [καὶ τὰς 

ναῦς] ἐρετῶν συγκεχροτημένων ἐπλήρωσεν. 

8 Χαβρίας ὁπότε νεοσύλλογον ἔχων δύναμιν (καὶ) 

μέλλοι παρατάττεσϑαι, διὰ τοῦ κήρυκος ἐκέλευε τοὺς 

ἀρρώστως ἔχοντας χωρὶς τίϑεσϑαι τὰ ὅπλα. ὅσοι δὴ 
δειλοὶ καὶ ἀρρωστίαν προσποιούμενοι χωρὶς ἐτίϑεντο 

τὰ ὅπλα, τούτοις ἐς μὲν τὴν μάχην οὐκ ἐχρῆτο, ἐς δὲ τὰς 
προκαταλήψεις τῶν ὀχυρῶν τόπων, ἵνα τὸ γοῦν πλῆϑος 
ἐπιφαινόμενον αὐτῶν φόβον ἐνεργάξοιτο τοῖς πολεμίοις. 

καιροῦ δὲ παραστάντος ἐποίει ταχέως αὐτοὺς ἀπομίσϑους. 

888 9 Χαβρίας προσπλεύσας πολεμίᾳ πόλει νυχτὸς τοὺς 
πελταστὰς ἀπεβίβασεν" αὐτὸς δὲ ἀρχομένης ἕξω ἐπὶ τὸν 

λιμένα ἔπλει ἀπωτέρω τῆς πόλεως ὄντα. οἱ ἐκ τῆς 

πόλεως ἐξέδραμον κωλύσοντες ἀποβῆναι τοὺς ἐκ τῶν 

νεῶν" οἵ δὲ ἐκ τῆς ἐνέδρας πελτασταὶ ὄπισϑεν ἐπι- 

φανέντες τοὺς μὲν διέφϑειραν αὐτῶν, τοὺς δὲ ξωγρείᾳ 

λαβόντες τῶν νεῶν ἐπιβάντες ἀνήχϑησαν. 

388 10 Χαβρίας ἀπὸ τῶν πελταστῶν δέκα τοὺς δρομικω- 

Cap. 11. $ 10 et 12. Cf. Front. strat. 1, 4, 14. 

1 S orb tonio: D; om.F | 5 κελεύσας F | 6 ἐδίδαξεν p; ἐβάδιξεν 
F; ἐθίζων R || [καὶ Eh ναῦς] Wessel. ad Diod. 15, 92; R | 
8 ἔχων F; ipo Cas. W | (xai) seclusi | 9 ἐκέλευε R, ἐκέλευσε F | 
10 δὴ F] δὲ vulg. l 11 καὶ Hertlein; δι᾿ EF; δὲ R; del. K 
15 ἐποίει ἘΚ; ποιξῖ F | 16 προσπελάσας Μ Ϊ 18 ἀπωτέρω τῆς 
πόλεως K ut 7, 20; ἀπό τε ῥώμης πόλεως F | 19 πόλεως F; 
γῆς MD [20 ὄπισϑεν vulg.; ὄπιϑεν F. 
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τάτους ἐφ᾽ ἑκάστην ναῦν ἀνεβιβάσατο καὶ νυκτὸς ἐς 

τὴν πολεμίαν ἀπεβίβασε καὶ λεηλατεῖν τὴν χώραν ἐκέ- 

λευσεν. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐκβοηϑήσαντες ἐπικρατεῖν 

τῶν λεηλατούντων ἔμελλον" ὃ δὲ προϊδὼν κατὰ σπου- 
ὅ δὴν ἐπὶ τὴν πόλιν ἔπλει. οἵ δὲ ἐκβοηϑήσαντες τὸν 

ἐπίπλουν ἰδόντες ἐσπούδασαν. ἵνα μὴ καταλάβοι τὴν 

πόλιν. ὃ δὲ τὰς ναῦς τῇ χώρᾳ προσορμίσας τοὺς 
πελταστὰς καὶ τὴν λείαν ὅσην ἔλαβον ἀναλαβὼν καὶ 

δὴ ἀποπλεύσας Occo. 

10 Χαβρίας ἐν Νάξῳ μέλλων ναυμαχεῖν πρὸς Πόλ- 11 816 

λιν παρήγγειλε τοῖς τριηράρχοις, ἐὰν ἰσοπαλεῖς κατὰ 

τὸν κίνδυνον ὦσι, τὰ σημεῖα τῶν ἰδίων νεῶν λάϑρα 

καϑελόντας εἰδέναι τὰς ἐπισήμους πολεμίας οὔσας. 

ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, oí μὲν τοῦ Πόλλιδος κυβερνῆ- 

16 ται ταῖς ναυσὶ τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπαντῶντες διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν αὐτὰς τὸ ᾿Δττικὸν σημεῖον ἀμφιγνοοῦντες παρέ- 

πλεον. οἱ δὲ τῶν ᾿Δϑηναίων κατὰ τὸ παράγγελμα 

[ταῖς] ἐπισήμοις τῶν νεῶν ἔφϑανον διδόντες διττὰς 

ἐμβολάς. τὸ τέχνασμα τοῦτο νίκην ᾿4ϑηναίοις ἔδωκεν. 

e. 57, 10 Χαβρίας εἰς Αἴγιναν νυκτὸς καταπλεύσας τρια- 12 388 
231 χοσίους ἄνδρας εἴς τινα τόπον ἐπιτήδειον ἀποβιβάσας 

αὐτὸς παρέπλει. οἵ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεξελϑόντες 

τοῖς ἀποβᾶσι παρετάσσοντο καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀνῃ- 

ρουν, ὃ δὲ διὰ τάχους ἐς τὴν πόλιν εἰσέπλευσεν. οἵ 

25 δὲ πολῖται φοβηϑέντες, μὴ τῆς πόλεως ἀποκλεισϑῶσι, 

1 ἀνεβιβάσατο Hertlein coll. 2, 11; παρεβιβάσατο F | ἴ τῇ 
χώρᾳ Patakis; τῆς χώρας Εἰ, cf. 3, 10, 11 || 8 ἔλαβον K; ἔλαβεν 
EF; ἤλαυνον Patakis | 9 ὥχειτο F || 10 Πόλιν F | 11 ἐσοπαλὴς F | 
18 εἰδέναι F] διώκειν vel ἐμβάλλειν cum dativo R || οὔσης F 
16 αὐτὰς K; αὐτοὺς F || 18 [ταῖς] K | διδόντες K; διαδόντες F | 
20 Alyswov F | 22 of μὲν οὖν τ. π. ὑπεξελϑόντες H | 283 αὐτῶν 
om. M|[25 δὲ HFM; om. CK. 
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καταλιπόντες τὴν πρὸς TOUS τριακοσίους μάχην ἀνε- 

χώρησαν ἐπὶ τὴν πόλιν. 
360/59 13 Χαβρίας πρὸς τὰς ἐπιβολὰς τῶν κυμάτων ὑπὲρ 

τὴν παρεξειρεσίαν ἑκατέρου τοέχου δέρρεις παρέβαλεν, 

καὶ κατηλώσας ἀρτίως τῷ καταστρώματι κατὰ τὸ 5 
ὕψος φράγμα κατελάμβανεν αὐτὸ πρὸς τὰς παρεξει- 

ρεσίας. τοῦτο δὲ ἐκώλυε τὴν ναῦν ὑποβρύχιον φέ- 
ρεσϑαι καὶ τοὺς ναύτας ὑπὸ τῶν κυμάτων βρέχεσϑαι" 
καὶ τὰ ἐπιφερόμενα κύματα οὐχ ὁρῶντες διὰ τὴν τοῦ 
φράγματος πρόσϑεσιν. οὐκ ἐξανίσταντο διὰ τὸν φόβον 10 

οὐδὲ τὴν ναῦν ἔσφαλλον. 
36059 14 Χαβρίας πρὸς τοὺς πελαγίους πλοῦς καὶ τοὺς ἐν 

τῇ ϑαλάττῃ χειμῶνας κατεσκεύαξεν ἑχάστῃ τῶν νηῶν 

δισσὰ πηδάλια καὶ τοῖς μὲν ὑπάρχουσιν ἐν ταῖς εὐδίαις 

ἐχρῆτο, εἰ δὲ ἡ ϑάλασσα κοίλη γένοιτο, ϑάτερα διὰ 15 

τῆς παρεξειρεσίας κατὰ τὰς ϑρανίτιδας κώπας παρε- 

τίϑει τοὺς αὐχένας ἔχοντα καὶ τοὺς οἴακας ὑπὲρ τοῦ 

καταστρώματος, ὥστε ἐξαιρομένης τῆς πρύμνης τούτοις 
τὴν ναῦν κατευϑύνεσϑαι. 

891: 15 Χαβρίας, καταδραμὼν τὴν Δακωνικὴν καὶ λείαν ε..46,6 

πολλὴν ἁρπάσας, Σπαρτιατῶν ἐκβοηϑηφάντων, ὧν 521 
"AyqG(Amog ἡγεῖτο, συναγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἐπὶ 

8 τὰς F; om. MD | ὑπὲρ Maasv. et R; ὑπὸ F | 4 παρέβαλεν 
scripsi cum Cas. (qui παρέβαλεν vel παρελάμβανεν) coll. Xenoph. 
Hellen.1,6,19; 2,1,22; κατελάμβανεν F | ὅ κατηλώσας scripsi 
coll. Polux f 120 βύρσας προσηλοῦντες πρὸς τὰ τοιχίσματα τῶν 
νεῶν et C. L A. Il, p. 791, v. 31 παραβλήματα κατ[η]λῶσ[αι]: 
κατὰ μόνας F: ad rem cf. Cartault, la triére athénienne, p. 62 sq. | 
ἀρτίως Maasv.; mica dr | 6 (et 16) παρεξερεσίας F | 9 καὶ [γὰρ] 
τὰ R || 10 πράγματος F | ἐπιπρόσϑησιν. vel προστέϑησιν con. K || 
11 ἔσφαλλον Ε΄: ἔσφαλον MD | 14 ἴσως ὑπαρχούσῃ Darm. marg. à | 
εὐδείαις Ἐ' [1 ἐγένετο Μ|16 παρετήϑει ΝΜ; πατηϑῆ Ε; j nee aut 
παρετέϑη R || 18 ἐξαερομένης Patakis ex V sublata JUppi ; ἐξαιρου- 
μένης Ἐ ἢ 30 καταδραμὼν Hertlein, quod probat W; καταλαβὼν F. 
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λόφον ὑψηλὸν, τὰ σκευοφόρα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
ἀγαγὼν ἐπὶ τὸ ὀχυρώτατον περιεστρατοπέδευσεν. οἵ 
δὲ Adxcovsg ἀπὸ πέντε σταδίων ἀντεστρατοπέδευσαν. 

Χαβρίας παρήγγειλεν ὡς πλεῖστα πυρὰ καῆναι διὰ 

νυχτὸς καὶ περὶ δευτέραν φυλακὴν παρήγγειλε τὰ μὲν 

ὑποζύγια καὶ τὰ βοσκήματα καταλιπεῖν, αὐτοὺς δὲ 

ἀναχωρεῖν κατὰ τὸ ὄπισϑεν μέρος τοῦ λόφου. οἱ μὲν 

δὴ λαϑόντες ἀνεχώρησαν" οἵ δὲ Adxovsg τό vs πῦρ 

ὁρῶντες τῆς v6 φωνῆς τῶν ὑποξυγίων ἀκούοντες μένειν 

τοὺς ᾿4ϑηναίους νομίζοντες ὑπὸ τὴν ἕω διασχευασά- 

μενοι πρὸς μάχην σύνϑημα λαβόντες τῷ λόφῳ προσ- 

ἤγον. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς γενόμενοι κενὸν τὸ στρατόπε- 

δον εἶδον, ἀνεβόησεν ᾿Ζγησίλαος “ἄριστός γε στρατηγὸς 
Χαβρίας". 

| 12. ΦΩΚΊΩΝ. 
Φωκίων "A)0qvatovg ὡρμηκότας στρατεύειν ἐπὶ 

Βοιωτοὺς ἐκώλυεν οἱ δὲ πολλῇ ὁρμῇ χρώμενοι τὸν 
πόλεμον ἐψηφίσαντο x«l Φωκίωνα στρατηγόν. ὃ δὲ 
τὸν κήρυκα ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν" 'ὅσοι ᾿'4ϑηναίων μέχρι 
ἑξήκοντα ἐτῶν ἀπὸ ἥβης πέντε ἡμερῶν σιτία λαβόντες 
εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐχκλησίας ἕπεσϑέ μοι. ὃ ϑόρυβος ἦν 
πολύς. οἵ πρεσβύτεροι καὶ μᾶλλον ἐβόων, ἀνεπήδων, 

ἠγανάκτουν. τότε δὴ Φωκίων “οὐδὲν᾽, ἔφη “δεινὸν 
ὑπομενεῖτε᾽ κἀγὼ γὰρ ὃ στρατηγὸς ὀγδοηκοστὸν ἔχων 

ἔτος us9' ὑμῶν ἔσομαι᾽. τοῦτο ἀκούσαντες ᾿4ϑηναῖοι 

Cap. 12. Cf. Plut. Phoc. 34. 

4 καίειν K et legitur in H | 5 παρήγγειλε om. H || 7 ὄπισϑεν 
F; ὄπιϑεν H | 10 νομίσαντες coni. K | 13 ἐβόησεν H | 21 ὃ om. 
K| 22 ἀνεπήδων R et K; ἀνεπήδουν Εἰ: cf. 2, 9, 10. 4,3,11. 
8, 16, 8. 8, 43 | 28 ἔτος Plut.; μέρος F [ἔσομαι Plut.; κείσομαι 
Ἐς ἐκεῖ ἔσομαι Cas.; ἀεὶ ἔσομαι Rud. Schoell.; νεέσομαι R. 
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- e - - a , H , * 
τῆς δρμῆς τῆς ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐπαύσαντο καὶ μετε- 

βάλοντο. ἢ) 

18. ΧΑΡΗΣ. 

Χάρης ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατασκόπους ὑπονοήσας «.ἴ,.1 

εἶναι φυλακὴν ἔξωϑεν τοῦ χάρακος περιστήσας, προῦσ- 5 

ἕταξεν ἕχαστον ἐπιλαμβάνεσϑαι τοῦ πλησίον καὶ μὴ 

πρότερον ἀφιέναι, πρὶν εἰπεῖν, ὅς τις εἴη καὶ τίνος 
΄ er 41 , ^ , e —- 

τάξεως. οὕτω δὴ συνέβη vovg κατασκόπους ἁλῶναι 

μὴ δυναμένους εἰπεῖν μήτε τάγμα μήτε λόχον μήτε 
συσσίτιον μήτε σύνϑημα. 10 

Χάρης ἐν Θράκῃ χειμῶνος ὄντος ὑπερβολῇ τοὺς 
στρατιώτας δρῶν φειδομένους τῶν ἱματίων καὶ πρὸς 

τὸ πράττειν ἃ χρὴ διακειμένους ὀκνηρῶς παρήγγειλεν 
αὐτοῖς ἀλλάττειν παρ᾽ ἀλλήλων τὰ ἱμάτια. τούτου 
γὰρ γενομένου τῶν ἀλλοτρίων ἐσθήτων ἕκαστος οὐ 1ὅ 

φειδόμενος ἑτοιμότερος ἦν πράττειν τὰ κελευόμενα. 

Χάρης ἀπῆγε στρατόπεδον ἐκ Θράκης" ἐπέκειντο 9. 46,1 
c - ^ ^ 3 ΄ Ej ς M , 

oí Θρᾷκες x«i τὴν οὐραγίαν ἔϑραυον. o δὲ βουλόμε- 

νος ἀποσπάσαι τοὺς πολεμίους καὶ διελϑεῖν ἀσφαλῶς, 
τόπον ὕποπτον συνιδὼν. ἀναβιβάσας τῶν σαλπιγκτῶν 20 

ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ συμπέμψας αὐτοῖς ὀλίγους τῶν 

ἱππέων ἐκέλευσε παριππευσαμένους τὴν ταχίστην γενο- 

*) Alterum Phocionis strategema habet H (26, 2): Ὅτι 
Φωκίων ἐρωτηϑεὶς, πότε συμβουλεύει πολεμεῖν ᾿4ϑηναίοις, εἶπεν 
“ὅταν ἴδω τοὺς μὲν νέους τὴν τάξιν βουλομένους φυλάττειν, 
τοὺς δὲ πλουσίους εἰσφέρειν τῇ πόλει, τοὺς δὲ ῥήτορας μὴ πκλέ- 
πτειν τὰ δημόσια᾽; quae ex Plut. vita Phoc. 23 illata esse recte 
censuit W. 

1 μετεβάλοντο ΕἾ μετεβάλλοντο MD || 5 περιστήσας W coll. 
5, 28, 2; ἐπιστήσας F; ἐπέστησε H || 7 πρὸς ἀφιέναι F; ἀφιέ- 
ναι H | x«l ποίας τάξεως παὶ τίνος xovrovfsovíov H | 11 (ἐν) 
χειμῶνος ὑπερβολῇ mavult Καὶ | 19 x«i H; om. F | 20 ἄποπτον et 
92 περιιππευσαμένους K coll. 4, 8, 4. 



. Polyaen. III, 18, 3—15. 155 

μένους ὄπισϑεν τῶν πολεμίων τὸ πολεμικὸν σημῆναι. 

oí μὲν ἐσήμηναν, oí δὲ προσκείμενοι Θρᾷκες ἐνέδραν 

εἶναι νομέσαντες τὴν τάξιν λύσαντες φεύγοντες ὥχοντο. 
Χάρης δὲ ἀσφαλῆ τὴν ἀποχώρησιν ἐποιήσατο. 

5 14. XAPIAHMOZ. 

le. 54,9 Χαρίδημος Ἰλιέων λεηλατούντων αὐτοῦ τὴν πόλιν 
οἰκέτην ᾿Ιλιέα προελϑόντα ἐπὶ λείαν συλλαβὼν μεγά- 
λοις δώροις ἔπεισε προδοῦναι τὴν πόλιν. ἵνα δὲ πιστὸς 

φανείη τοῖς φυλάττουσι τὰς πύλας, ἔδωκεν αὐτῷ πολλὰ 

10 πρόβατα καὶ ἀνδράποδα δίς που καὶ τρὶς ἀγαγεῖν. 
οἱ δὲ φύλακες ταῦτα νειμάμενοι συνεχώρουν αὐτῷ 

πολλάκις ἐξιέναι νύκτωρ καὶ σὺν αὐτῷ ἄνδρας πλείο- 

νας τὴν λείαν περιελαύνοντας. Χαρίδημος τοὺς μὲν 
σὺν αὐτῷ συλλαβὼν ἔδησε" τὰ δὲ τούτων ἱμάτια περι- 

16 βαλὼν ἰδίοις ἀνδράσιν ὡπλισμένοις ἔδωκεν αὐτοῖς τά 

τε ἄλλα τῆς λείας καὶ ἵππον ὡς αἰχμάλωτον. οἵ φύ- 
λακες, ἵνα δέξαιντο τὸν ἵππον, πᾶσαν τὴν πύλην 
ἀνέῳξαν. of στρατιῶται τῷ ἵππῳ συνεισπεσόντες τούς 

ve φύλακας ἀπέκτειναν καὶ τὴν λοιπὴν δύναμιν δεξά- 

20 μενοι τῆς πόλεως ἐκράτησαν, ὥστε, εἰ χρή τι καὶ 

παῖξαι, δεύτερον ἑάλω τὸ Ἴλιον πάλιν ἵππῳ καταστρα- 
τηγούμενον. 

15. AHMHTPIOZ ΦΑΛΗΡΒΥΣ. 

e.52,4 Ζημήτριος Φαληρεὺς συλλαμβάνεσϑαι μέλλων ὑπὸ 

Cap. 14. Cf. Aen. Tact. 24, 8 sq., Plut. Sertor. 1. — Schaefer, 
Demosth. I', p. 137 et not. 4; W. Dittenberger in satura phi- 
lologa H. Sauppio oblata 1879, p. 52 sq. 

Cap. 15. De tempore cf. Droysen II, 2, p. 317, not. 2. 

í ὄπισϑεν F; ὄπιϑεν H | 2 ἐσήμαναν H | ὁ πόλιν F; χώραν 
R|23 zu. ὁ Φαληρεὺς vulgo; Φαληρεὺς om. F 

ho 92 
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τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως κατακρύψας αὑτὸν ἐς ἅμαξαν 

χορτοφόρον ἐς τὴν ὅμορον χώραν διεσώϑη. 

106. ΦΙΛΟΚΛΗΣ. 

ἐστρατοπέδευσε καὶ χρήμασι διαφϑείρας τοὺς σιτοφύ- 

λακας συνέϑετο. οἵ μὲν ἐν τῇ πόλει παρήγγειλαν τοῖς 

στρατιώταις δώσειν [σῖτον] οἱ δὲ τὰς φυλακας τῶν 

τειχῶν ἀπολιπόντες τὸν σῖτον ἐμετροῦντο. Φιλοκλῆς 

ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ προσπεσὼν ἀφύλακτον ἔλαβε τὴν 
πόλιν. 

Cap. 16. Cf. Droysen III, 1, 272, not. 2. — De Philocle 
cf. Homolle, Bull. de corr. hellén. IV (1880), p. 327 sqq., qui 
Polyaeni Philoclem eundem esse putat, qui nominatur in in- 
scriptione Deliaca: Βασιλεὺς Σιδωνίων Φιλοκλῆς ᾿“πολλοδώρου; 
ef. Dittenberger, Syll. inscr. graec. I, 287, not. 1. 

4 Διοκλῆς MD || 6 συνέϑετο Cas. ex V insidias paravit; 
συνέϑετο F || 7 δώσειν [σῖτον] scripsi cum R; δόσιν [σίτου] Καὶ || 
8 ἐμέτρουν H. 

Φιλοκλῆς, Πτολεμαίου στρατηγὸς, Καύνῳ 909-e.31: 

5 

10 



Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων" 

"Aoyoiog. c | Δυσίμαχος y 
$umog . . β Κρατερὸς. ; ὰ 
᾿ἡλέξανδρος : g Ποϊυσπέρχων Ξ α 
"AviímeTQog . y ᾿Αντίοχος Σελεύκου. o 
ΤΙ ΟΜ ΩΣ 234 τὰ ᾿ἀντίοχος Ἀντιόχου. α 
᾿ἀντίγονος. . . . . . . . κα | Avtlogog Ἱέραξ. c 
“ημήτριος ig | Φίλιππος Δημητρίου. : β 
Εὐμένης : & | Πτολεμαῖος. : α 
Σέλευκος. s | Ἄτταλος. p 
Περδίκκας B | Περσεὺς α 
Κάσσανδρος. δ 

"Avrí(yovog καὶ leguntur infra strategemata viginti || IIoAv- 
πέρχων F,, c suprascr. F, || 4zoosg Εἰ. 
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BIBAION TETAPTON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν τέταρτον βιβλίον, ἱερώτατοι βα- 

σιλεῖς ᾿άἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατη- 

γημάτων᾽ τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἥδιον τῶν ἄλλων συγ- 

γράψας, ἐν ᾧ καταμάϑοιτε ἂν τὰς ἀρετὰς τῶν ἡμετέ- 5 
ρῶν προγόνων. ot τῆς Μακεδονίας ἐβασίλευσαν. 

1. APT'AIOZ.. 

651—621 1 ᾿Ζργαῖος βασιλεὺς Μακεδόνων, Ταυλαντίων Γά- 

A«vgog Ταυλάντιοι στρατεύουσιν ἐπὶ Μακεδόνας. 

᾿Δργαῖος, ἣν γὰρ αὐτῷ χεὶρ ὀλίγη, κελεύει τὰς παρ- 10 
ϑένους τῶν Μακεδόνων, ἐπειδὰν oí πολέμιοι προσάγωσι 

τὴν φάλαγγα, αὐτοῖς ἐκ τοῦ ὄρους τῆς ᾿Ερεβοίας ἐπι- 

φανῆναι. οἵ μὲν δὴ προσῆγον αἵ δὲ ἐπεφάνησαν 
4 , 2 03 -» , , 

xci κατήεσαν ἀπὸ τοῦ ὄρους παρϑένοι πολλαὶ ϑύρσους 

ἀντὶ δοράτων πάλλουσαν καὶ στεφάνοις τὰ πρόσωπα 15 

σκιάξουσαι. Γάλαυρος ἐξεπλάγη ἄνδρας εἶναι τὰς παρ- 

ϑένους ἀπὸ μακροῦ νομίξων καὶ τὸ ἀνακλητικὸν ὑπε- 
, , X » , e $ 

equqvsv: Ταυλάντιοι δὲ ἔφευγον τὰ τε ὁπλα ἀποβα- 

λόντες καὶ τὰ σκευοφόρα καταλιπόντες. ᾿4ργαῖος ἀμαχεὶ 

4 ἡδεῖον F,; separatim ab aliis i. e. ἴδιον V || ὅ ἡμετέρων 
M; ὑμετέρων F: cf. praef. libri I| 8 Γάλαυρος vulg. et corr. F 
ex Γαύλαρος: Calandrus schol. Pers. sat. 1, 99 | 12 αὐτοῖς 
Hertlein; αὐτὰς F | 16 ταύλαρος F || 17 ὑπεσήμηνεν Scripsi; ὑπε- 
σήμαινεν F: cf. 1, 41, 8. 1, 45, 2 || 18 ταλάντιοι F. 
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κρατήσας ἱερὸν ἵδρύεται Διονύσῳ Ψευδάνορι καὶ τὰς 

παρϑένους. ἃς πάλαι Κλώδωνας ἔκλῃξον οἵ Μακεδόνες, 

αὐτὸς κλήξειν ἔταξε διὰ τὴν μίμησιν τῶν ἀνδρῶν 

Μιμαλλόνας. 

2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ. 

Φίλιππος ἐπὶ στρατοπέδου Ζόκιμον Ταραντῖνον 1 

λουτρῷ ϑερμῷ χρησάμενον τὴν ἡγεμονίαν ἀφείλετο, 

φήσας “ἀγνοεῖν μοι δοκεῖς τὰ τῶν Μακεδόνων, παρ᾽ 
T ?»$* ' - ^ , , οἷς οὐδὲ γυνὴ τεκοῦσα ϑερμῷ λούεται". 

Φίλιππος ἐν Χαιρωνείᾳ παρατασσόμενος ᾿Δ4ϑηναίοις 2 888 

εἴξας ἐνέκλινεν. στρατηγὸς ᾿4ϑηναίων Στρατοκλῆς 

ἐχβοήσας 'ov χρὴ ἀποστῆναι προσκειμένους, ἕως ἂν 

τοὺς πολεμίους κατακλείσωμεν ἐς Μακεδονίαν οὐκ 

ἀνῆκε διώκων. Φίλιππος εἰπὼν “οὐκ ἐπίστανται νικᾶν 

᾿4ϑηναῖοι᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρει συνεσπασμένην ἔχων 

τὴν φάλαγγα καὶ ἐντὸς ὅπλων πεφυλαγμένος. μετ᾽ 

ὀλίγον ὑπερδεξίων τόπων λαβόμενος, παραϑαρρύνας 

το πλῆϑος, ἀναστρέψας εὐρώστως ἐμβάλλει τοῖς ᾽4ϑη- 

ναΐοις καὶ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν. 

Ζιαμάσιππος ἡγεμόνες ἀπὸ πανδοκείου μισϑωσάμενοι 

ψάλτριαν ἐς τὸ στρατόπεδον εἰσήγαγον. οὐ μὴν ἔλαϑον 

Cap. 2. De fontibus cf. J. p. 602—605. 

8 κλήξειν vulg.; κλήσειν F [| 6 Δόκιμον Cas. K coll. 4, 6, 7; 
δόκιμον F vulg. | 7 ϑερμῷ om. H | 8 τὰ τῶν "Μακεδόνων Η; 
τὰ Μακεδόνων F | 10 Χαιρωνέᾳ F | 11 Σιτρατοκλῆς F ut Aeschin. 
adv. Ctes. 8 143; Δυσικλῆς Diod. 16, 88; ceterum cf. 8, 40, ubi 
Polyaenus Theagenem illud exclamasse tradit | 15 συνεσπασμέ- 
νην F, cf. oppositum φάλαγγα διεσπασμένην 5, 44, 4: συνε- 
σπειραμένην R οὐ K | 16 πεφυλαγμένους Patakis ] 1 ὀλίγων F. 

Φίλιππος ἐπὶ Θηβαίους ἐστράτευεν. ᾿Δέροπος καὶ 9 888 
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Φίλιππον, ἀλλὰ καταμαϑὼν ἄμφω τὼ ἡγεμόνε τῶν 
ὅρων τῆς αὑτοῖ. βασιλείας ἐξεκήρυξεν. 

Φίλιππος πρέσβεις ἔπεμψεν ἐς πολεμίων Θρᾳκῶν e.54, i 

πόλιν. οἵ μὲν ἐκκλησίαν συνήγαγον. καὶ τοὺς πρεσ- 

βευτὰς ἐκέλευον ἀγορεύειν, καὶ ἦν ἁπάντων σπουδὴ 5 
περὶ τὴν ἀκρόασιν ὧν ἀγγελοῦσι. Φίλιππος ἐν τῷ 
καιρῷ τούτῳ μὴ προσδοκῶσιν ἐπιϑέμενος τῆς πόλεως 

ἐκράτησεν. 

Φίλιππος ἤτησε παρὰ τῶν πολεμίων ᾿Ιλλυριῶν 
νεκροὺς ὑποσπίνδους. τῶν δὲ δόντων, ἡνίκα οἵ ἔσχατοι 10 
ἐκομίζοντο, σημήνας ἀφυλάκτοις ἐπῆλϑεν. 

Φίλιππος ἐν παλαίστρᾳ καὶ Μηνηγέτης ὁ παγ- 
κρατιαστὴς ἐκυλίοντο᾽ οἵ στρατιῶται κύκλῳ περιστάντες 
κατεβόων τὴν μισϑοφορὰν ἀπαιτοῦντες. οὐκ ἔχων ὁ 
Φίλιππος προσῆλϑεν ἵδρῶτι ῥεόμενος, κεκονιμένος, 15 

προσμειδιάσας αὐτοῖς "δίκαια", ἔφη, λέγετε, ὦ συστρα- 

τιῶται, ἀλλά τοι κἀγὼ διὰ τοῦτα νῦν ἐπὶ τὸν βάρβαρον 
ἀλείφομαι, ὅπως ὑμῖν πολλαπλασίως ἀποτίσαιμι τὰς 

χάριτας᾽. ταῦτα εἰπὼν καὶ ταῖν χεροῖν κροτῶν, διὰ 

μέσων δραμὼν, ἐς κολυμβήϑραν ἐπέρριψεν ἑαυτὸν, καὶ οἵ 20 
Μακεδόνες ἐγέλασαν. ὁ Φίλιππος μέχρι τοσούτου δια- 

βαπτιζόμενος πρὸς τὸν παγχρατιαστὴν xci κατὰ τοῦ 
προσώπου ῥαινέμενος οὐκ ἀνῆκεν, ἔστ᾽ ἂν οἵ στρα- 
τιῶται χαμόντες ἀπερρύησαν. τοῦ στρατηγήματος 
τούτου καὶ αὐτὸς Φίλιππος παρὰ τοὺς πότους ἐμέ- 925 

1 καταμαϑὼν Hertlein; καὶ μαϑὼν F: οἱ, 8,9,19. 4,3,29 
etc. | 6 ἀγγελοῦσι P; ἀγγέλουσιν F ; ἀγγέλλουσι MD | 10 δόντων 
ΕἼ διδόντων vulg. ! 11 σημήνας F] σημάνας M. || 15 προῆλϑεν 
Patakis | κεκονημένος F | 16 [xoi] προσμειδιάσας K || συστρα- 
τιῶται ΕἼ στρατιῶται M: cf. 4, 14. 8, 28, 15. 16. 22 || 18 ποῖ- 
λαπλασίας R | 20 ἐπέρριψεν K, Patakis; ̓ ἀπέρριψεν ΕΠ: ἑαυτὸν 
F add. in marg. pr. m. αὖ videtur | 23 ἀνῆκεν Cas.; ἀνῆγεν F. 
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uvqvo πολλάκις, ὡς ἀστείως διακρουσάμενος τοὺς ἀπαι- 

; τοῦντας. 

e.18,3 Φίλιππος ἐν Χαιρωνείᾳ γιγνώσκων τοὺς μὲν A91- 

ναΐίους ὀξεῖς καὶ ἀγυμνάστους, τοὺς δὲ Μακεδόνας 

ὅ ἠσκηκότας καὶ γεγυμνασμένους, ἐπὶ πολὺ τὴν παράταξιν 

ἐκτείνας ταχέως παρέλυσε τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ εὐχει- 

ρώτους ἐποίησε. 
6.49,1 Φίλιππος ἐπὶ τὴν ᾿ΔΑμφισσέων ἐστράτευεν᾽ ᾿49η- 

ναῖοι καὶ Θηβαῖοι τὰ στενὰ προκατελάβοντο, καὶ ἦν 

10 ἡ δίοδος ἀμήχανος. ἐξαπατᾷ τοὺς πολεμίους Φίλιππος 
ἐπιστολὴν πεπλασμένην ᾿Αἀντιπάτρῳ πέμψας ἐς Μακε- 

δονίαν, ὡς τὴν μὲν στρατείαν τὴν ἐπ᾽ ᾿Δμφισσεῖς ἀνα- 

βάλοιτο, σπεύδοι δὲ ἐς Θράκην πεπυσμένος τοὺς ἐκεῖ 

νεωτερίξειν. ὃ γραμματοφόρος [διήει] διὰ τῶν στενῶν. 

15 οἱ στρατηγοὶ, Χάρης καὶ Πρόξενος. αἱροῦσιν αὐτὸν 

καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες πιστεύουσι τοῖς γεγραμ- 

μένοις καὶ τὴν φυλακὴν τῶν στενῶν ἀπολείπουσι. 

Φίλιππος δὲ λαβόμενος ἐρημίας ἀφυλάκτως διεξεπαί- 

σατο καὶ τοὺς στρατηγοὺς ἀναστρέψαντας ἐνίκησε καὶ 

40 τῆς ᾿Δμφίσσης ἐκράτησεν. 
6. 4,4 Φίλιππος οὐκ ἐλάττω Ov ὁμιλίας ἢ διὰ μάχης 

κατειργάξετο. καὶ νὴ 4ία μεῖξον ἐφρόνει ἐφ᾽ οἷς διὰ 

τῶν λόγων ἐχτᾶτο ἢ διὰ τῶν ὕὅπλων᾽ τῶν μὲν γὰρ 

Cap. 9. $8 7. Of. Front. strat. 2, 1, 9; Iustin. 9, 3, 9. 
Cap. 2. $ 8. C£. Front. strat. 1, 4, 13. — Schaefer, De- 

mosth. IL, p. 514 sq. 
Cap. 2. 8 9. ét. Diod. 16, 95, 3. 

8 Χερωνίᾳ F|5 τὸν χρόνον τῆς παρατάξεως Η 6 ἐκλύει 
H || 12 ἀναβάλοιτο F] ἀναβάλλοιτο €; ἀνεβάλλετο D | 14 [διήει) 
K | 18 ἐρημέας Seybold K; ἡρεμίας F | ἀφυλάκτως] sine genio 
V; ἀσφαλῶς Hertlein | διεξεπαίσατο Hertlein: cf. 2, 2, 5. 4, 2, 
14; transiit V; διεπέμψατο F. 

PoLYAErxvs, ed. Melber. 11 

"| 388 

& 338 

9 
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κοινωνεῖν αὐτῷ τοὺς στρατιώτας. τῶν δὲ αὐτῷ μόνῳ 
μετεῖναι. 

10 Φίλιππος ἤσκει τοὺς Μακεδόνας ἪΝ τῶν κινδύνων, 

ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα τριακόσια στάδια πολλάκις ὁδεύειν 
φέροντας ὁμοῦ κράνη, πέλτας, κνημίδας. σαρίσας καὶ ὅ 

μετὰ τῶν ὅπλων ἐπισιτισμὸν καὶ ὅσα σκεύη καϑημε- 
ρινῆς διαίτης. 

844 11 Φίλιππος ἀφικόμενος ἐς Λάρισαν, ἵνα τινὰς τῶν ο.86,8 
᾿Δλευαδῶν ἔξω οἰκίας καϑέλοι, νοσεῖν ὑπεκρίνατο, ὅπως 
ἐσιόντας αὐτοὺς ὡς ἐπισκεψομένους συλλάβῃ. Βοΐσκος 10 

ἐξήγγειλε τοῖς ᾿“λευάδαις τὴν ἐπίϑεσιν, καὶ διὰ τοῦτο 

τέλος οὐκ ἔσχεν ἡ πρᾶξις. 
314 12 Φίλιππος ἠξίωσε Σαρνουσίοις ἐχκλησιάξουσι δια- 

λεχϑῆναι. οἵ μὲν συνήεσαν᾽ τοῖς δὲ στρατιώταις 

παρήγγελτο ἱμάντας ὑπὸ μάλης κομίζειν. ἐπεὶ δὲ ὃ 15 
Φίλιππος ἀνέτεινε τὴν δεξιὰν ὡς δημηγορήσων,. τοῦτο 

ἦν ἄρα σημεῖον τοῖς στρατιώταις τοῦ δῆσαι πάντας 

τοὺς παρόντας. οὕτω Σαρνούσιοι δεϑέντες ἐς Μακε- 

δονίαν ἤχϑησαν πλείους μυρίων. 

342—339 13 Φί ἀράν διωκόμενος ὑπὸ Θρῳχῶν παρήγγειλεν, e 46, 
ἐπειδὰν ὁ σαλπιγκτὴς φεύγειν σημήνῃ, τοῖς uiv οὐρα- ?1 

Cap. 2. 8 11. Cf. Schaefer, Demosth. II, p. 824, not. 6. 
Cap. 2. $8 12. Cf. Schaefer, Demosth. II, p. 823, not. 2; 

Droysen I, 1, p. 157. 

1 αὐτῷ μόνῳ προσεῖναι τὸ κλέος H || 3 πρὸ τῶν R; τρόπῳ 
Ε|4 τε πον τας vulg. ex V assumptis. armis; ἀναλαμβάνοντας 
F | ὁδεύειν Patakis ex V; ὁδεύοντας F | 5 σαρίσσας vulg.; ceterum 
cf. Droysen I, 1, p. 167, "not. 3 [ 8 “άρισαν F] Λάρισσαν ceteri ἢ 
τινὰς τῶν " favudür ἔξω. οἰκίας Α. Baumeister; τὰς τῶν λευά- 
δων ἐξ οἰκίας FH; τοὺς ἐκ τῆς τῶν A. οἰκίας K | 10 συλλάβῃ F] 
συλλάβοι vulg. | 14 συνήεσαν K; συνίεσαν F | 15 παρήγγελτο K; 
παρηγγέλετο F | 17 τὸ σημεῖον M | 18 οὔτω Σαρνούσιοι Massv.; 
οὕτω Σαρνούντιοι M; οὕτως ἀρούντιοι F. 
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γοῦσι προβαλλομένοις μένειν, τοῖς δὲ ἄλλοις φεύγειν, 
ὅπως τοὺς μὲν πολεμίους ἐπιστήσειε διώκοντας. τοῖς 

δὲ οἰκείοις προλαβεῖν τῆς ὁδοῦ παράσχοι. 
e. 46, 9 Φίλιππος τὰς παρόδους τῆς Βοιωτίας Βοιωτῶν 14 389,88 

5 φυλαττόντων --- ἦν δὲ στενὸς ὄρους αὐχήν -- οὐκ 

10 

e. 54, 11 

15 

20 

ἐπὶ τοῦτον ὥρμησεν, ἀλλὰ τήν τε χώραν πυρπολῶν καὶ 

τὰς πόλεις πορϑῶν φανερὸς ἦν. Βοιωτοὶ δὲ οὐχ ὑπο- 
μένοντες ὁρᾶν τὰς πόλεις πορϑουμένας κατέβησαν 

ἀπὸ τοῦ ὄρους. Φίλιππος ὑποστρέψας διὰ τοῦ ὄρους 

διεξεπαίσατο. 

Φίλιππος τοῖς Μεϑωναίων τείχεσι κλίμακας προσ- 15 858 

ήγαγεν καὶ δι᾿ αὐτῶν πολλοὺς Μακεδόνας ἀνεβίβασε 
πολιορκητάς. ἐπεὶ δὲ ἀνέβησαν ἐπὶ τὰ τείχη, ἀφεῖλε 
τὰς κλίμακας. ὅπως ἐλπίδα τοῦ καταβῆναι μὴ ἔχοντες 

προϑυμότερον τῶν τειχῶν κρατήσειαν. 

Φίλιππος ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ὀρβηλίων χώραν" ἡ 16 866 
δέ ἐστι φαραγγώδης καὶ δασεῖα. καταδυομένων τῶν 

βαρβάρων ἐς τὰ ἄλση καὶ τοὺς ϑάμνους, ϑηρευτικὰς 

κύνας πολλὰς ἐξήγαγεν, αἵ τοὺς πολεμίους ἐξιχνεύουσαι 

τοὺς πλείστους αὐτῶν ἐϑήρευον. 

Φίλιππος AugízoAw ἀπαιτούμενος ὑπὸ ᾿4ϑηναίων, 1T sso 
ὁμοῦ δὲ καὶ Ἰλλυριοῖς πολεμῶν οὐκ ἀπέδωκεν, ἀλλ᾽ 
ἀφῆκεν ἐλευϑέραν᾽ ᾿άϑηναῖοι δὲ ἠγάπησαν τὸ ἐλευ- 
ϑέραν ἀφεῖσϑαι. Φίλιππος, ὁπότε τῶν Ἰλλυριῶν κρα- 

Cap. 2. 8 14. Cf. Schaefer, Demosth. IT, p. 529. 
Cap. 2. $ 16. De tempore 'ef. Schaefer, Demosth. II, p. 25. 

1 προβαλλομένοις FH] προβαλομένοις Cas. | ὅ αὐχὴν ὄρους 
H | 10 διεξεπαίσατο (διεξεπέσατο F) Wesseling ad Diod. 17, 28; 
διεξιππεύσατο vulg.: cf. 2, 2, ὅ. ὅ, 16, ὅ; ἀνεχώρησεν H ] 16 Ὄρ. 
βηλίων Wesseling ad Diod. 20, 19; ᾿Αρβηλέων F | 20 αὐτῶν vulg.; 
αὐτοὺς F. 

11. 
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τήσας μείξω δύναμιν ἐχτήσατο, τηνικαῦτα πάλιν 

"AugízoAw κατέσχεν ᾿4ϑηναίων καταφρονήδας. 
866 18 Φίλιππος ἐπολιόρκει Φαρκηδόνα πόλιν Θεσδαλι- ς.54,12 

xqv' Φαρκηδόνιοι παρέδωκαν τὴν πόλιν. ὡς δὲ εἰδ- 

ῆἤλϑον οἱ Φιλίππειοι μισϑοφόροι, περιπταίουσιν ἐνέδρα" 5 

πολλοὶ γὰρ ἀπὸ τῶν στεγῶν καὶ τῶν πύργων ἔβαλλον 

καὶ ἠκόντιξον. Φίλιππος προς τὴν ἐνέδραν ὀξέως 

ἀντεστρατήγησεν. Ἦν và ὄπισϑεν τῆς πόλεως ἔρημα 

τῶν πολιτῶν συνδραμόντων ἐπὶ τὴν ἐνέδραν. κατὰ 

ταῦτα τοὺς Μακεδόνας προσβάλλειν ἐκέλευσε καὶ προσ- 10 

τιϑέναι κλίμακας. ἀναβάντων δὲ ὑπὲρ τὸ τεῖχος, οἵ 

Φαρκηδόνιοι τοῦ βάλλειν τοὺς μισϑοφόρους ἀποσχό- 

uevou σπουδῇ ἔϑεον ἀμυνούμενοι τοὺς τειχοκρατοῦντας. 

of δὲ, πρὺν ἥκειν εἰς χεῖρας, ἤδη τῆς πόλεως ἐκράτουν. 
356 19 Φίλιππος ποϑῶν κτήσασϑαι Θεσσαλίαν αὐτὸς μὲν 15 

φανερῶς οὐχ ἐπολέμει Θεσσαλοῖς" Πελινναίων δὲ πολε- 

μούντων Φαρσαλίοις καὶ Φεραίων Ζαρισαίοις. τῶν δὲ 

ἄλλων ἐς τούτους διῃρημένων, ἀεὶ προσεβοήϑει τοῖς 

καλοῦσι. νικῶν δὲ οὐκ ἀναστάτους ἐποίει τοὺς ἧττω- 

μένους, ὅπλα οὐ παρῃρεῖτο, τείχη οὐ κατέβαλλε. τὰς 90 
στάσεις ἔτρεφε μᾶλλον ἢ ἔλυεν, τῶν ἀσϑενεστέρων 

ἐπεμελεῖτο, τοὺς δυνατωτέρους καϑήρει. τοῖς δήμοις 

φίλος qv, τοὺς δημαγωγοὺς ἐθεράπευεν. τούτοις τοῖς 

στρατηγήμασι Φίλιππος ἐκράτησε Θεσσαλίας. οὐ τοῖς 

ὅπλοις. 25 

Cap. 2. ὃ 18. Cf. Theopompi fr. 87 (Müller) — Schaefer, 
Demosth. II, p. 25, not. 4. 

- 8 sq. Φαρκηδόνα Wesseling ad Diod. 18, 62, O. Müller, Dor. 
I, 23; Φαλκιδόνα et Φαλκιδόνιοι F (id. v. 12) [ 5 Φιλέππιοι F || 
8 ἔρημα p; ἡρέμα F | 16 Πελληναίων F; corr. Cas. | 20 κατέ- 
βαλλε Hertlein, Iahnii annal. 1867, p. 606; κατέβαλε L. 
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Φίλιππος πολιορχῶν χρόνῳ μακρῷ Κάρας ἐχυρὸν 20 
χωρίον, ἑλεῖν οὐχ οἷός τε ὧν, ἀποχωρῆσαι βουλόμε- 
νος ἀσφαλῶς καὶ τὰ ὄργανα τῆς πολιορκίας περισώ- 
σασϑαι. νύχτα σκοτεινὴν παραφυλάξας ἐκέλευσε τοῖς 

5 μηχανοποιοῖς διαλύειν μὲν τὰ ὄργανα, μιμεῖσϑαι δὲ 
, Ld ^" , , ^ 2 -* χτύπον οἷος ἂν γένοιτο συμπηγνύντων. οἷ δὲ ἐν ταῖς 

Κάραις ἀκούσαντες τοῦ χτύπου τὰς πύλας ἔνδοϑεν 

ἀσφαλέστερον ἀπέκλειον καὶ τοῖς μηχανήμασιν ἀντι- 

μηχανήματα ηὐτρέπιζον. Φίλιππος δὲ περὶ ταῦτα 

10 ἀσχολουμένων διὰ νυχτὸς αὐτοῖς μηχανήμασιν ἀφα- 

νὴς ἦν. 
e. 90, 3 Φίλιππος ἐπολιόρκει Βυξαντίους ἔχοντας οὐκ 21 889 

6. 57, 11 

ὀλίγην χεῖρα συμμάχων. τούτους ἀπολιπεῖν τὴν συμ- 

μαχίαν ἐτεχνάσατο πέμψας αὐτομόλους ἀγγέλλοντας, 

i15 ὡς αἱ πόλεις αὐτῶν ὑπὸ Φιλίππου πολιορκοῖντο πέμ- 
ψαντος ἄλλας δυνάμεις ἐκεῖ, καὶ οὐ μακρὰν ἁλώσεως 

αἵ πόλεις. o6 μὲν ταῦτα ἤγγελλον Φίλιππος δὲ φανε- 

ρὸς ἦν διαπέμπων μέρη τῆς στρατιᾶς ἄλλο ἀλλαχοῦ 

εἰς δόχησιν, οὐκ ἐπὶ πρᾶξιν. oí σύμμαχοι ταῦτα 
ς » ' 2 , 3 , , 

20 ὁρῶντες καὶ ἀκούοντες ἀπολιπόντες Βυζαντίους ἐπὶ 

τὰς αὑτῶν πατρίδας ἐστέλλοντο. 

δραμὼν ἐπανήει καὶ ναῦς ἔχων πολλὰς καὶ στρατιὰν 

Cap. 2. 8 20. Cf. Droysen, Zeitschr. f. Altertumsw. 1889, 
p. 717; Schaefer, Demosth. II, p. 486, not. 2. 

Cap. 2. $ 21. Front. strat. 1, 4, 18. — Schaefer, Demosth. 
II, p. 481, not. 2. 

1 Κάρας F; Καρδίαν Blume; Φερὰς dubitanter W coll, 
Diod. 16, 37. 52. 20, 110 et Demosth. Olynth. 1, 13, sed cf. J. 
p. 604] 6 κτύπον οἷος vulg.; κτυπούμενοι οἷς F | 1 Κάρραις F || 
9 εὐτρέπιξον F : cf. 5,8, 7 (ηὐξάμην). 7,12 (ηὔξατο) | 14 ἐτεχνάσατο 
F | ἀγγέλοντας F | 15 πέμψας F, corr. vulg. | 22 ᾿Αβδηρητῶν F || 
καταδραμὼν ut 3, 11, 5 Hertlein; καταλαβὼν F | 28 ἐπανέει F. 

Φίλιππος τὴν Affóuowóv καὶ Μαρωνιτῶν κατα- 22 352 
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πεζὴν ἄγων" Χάρης περὶ Νέαν πόλιν ἐναυλόχει τριή- 
ρεις ἔχων εἴκοσι. Φίλιππος ἐπιλεξάμενος τῶν νεῶν 

τέσσαρας τὰς ἄριστα πλεούσας ἐπλήρωσεν ἐρετῶν ἀκμῇ 
καὶ τέχνῃ καὶ δώμῃ ἀρίστων, καὶ παράγγελμα ἔδωκε, 

προαναχϑῦναι τοῦ στόλου παντὸς καὶ παραπλεῖν τὴν 5 
Νέαν πόλιν οὐ πολὺ τῆς γῆς ἀπέχοντας. οἵ μὲν παρ- 
ἔπλεον ὁ δὲ Χάρης ὡς ἀναρπασόμενος τὰς τέσσαρας 
ναῦς ἐπανήχϑη ταῖς εἴκοσιν. αἵ δὲ τέσσαρες. ἐλαφραὶ 

᾿ καὶ ἀρίστους ἐρέτας ἔχουσαι, ταχέως ἐς τὸ πέλαγος 

μετεωρίξονται. τῶν δὲ ἀμφὶ τὸν Χάρητα συντεταμέ- 10 

vog διωκόντων ἔλαϑεν ὃ Φίλιππος Νέαν πόλιν ἀσφα- 

λῶς παραπλεύσας" Χάρης δὲ οὐδὲ τὰς τέσσαρας ναῦς 

κατέλαβεν. 

8. AAESANAPOZ. 

1 ᾿Δλέξανδρος ἐστρατήγει πάντας ἀνθρώπους é£ge4s 

εὔνοιαν ὑπάγεσϑαι καὶ δὴ καὶ ἔγνω πάντας ἀντὶ βρο- 16 

τῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ φωτῶν καὶ μερόπων καὶ ἀνθρώ- 
πῶν ᾿Δ4λεξάνδρους καλεῖν. 

2 ᾿Δλέξανδρος πολεμῶν προσέτασσε τοῖς στρατηγοῖς 

τ Qap.8. Cf. R. Petersdorff, Beitráge zur Geschichte Ale- 
xanders des Grossen, cap. Il: Ueber die Quellen Polyaens 
für die Strategemata Alexanders (Pr. v. Flensburg 1872). — 
J. p. 603—617. 

Cap. 3. 8 2. Cf. Plut. vita Thesei 5 et apophthegm. reg. 
et imp. Alex. 10; Synesius p. 79 C (Petav.); idem tradit Arse- 
nius, Viol. apophthegm. Alex. p. 98 (Walz. — Cf. E. Rohde, 
Mus. Rhen. 38, p. 301 sqq. 

1 Νεάπολιν HV constanter || 3 τὰς H ut 3, 10, 12. 4, 7, 6; om. 
F | ἄριστα HM; ἀρίστας F | ἀκμῇ] ἀλκῆ Η! 5 ἐπὶ τὴν ᾽Νεάπολιν 
H|8 ἐπανήχϑη H; ἐπηνέχϑη F; ἀπηνέχϑη D | 10 μετωρίξονται 
F | συντεταμένως Κ; συντεταγμένως F; συντεταγμένων Cas. || 
16 ὑπάγεσϑαι vulg.; ὑπεράγεσϑαι D; ὑπεραγαγέσϑαι FE; ἐφέλ- 
κεσϑαι H | καὶ δὴ καὶ ἔγνω Hertlein, Iahnii annal. 1867, p. 607 
coll. 8, 38; καὶ δὴ διέγνω F | 18 ἀπεκάλει H | 19 στρατηγοῖς F 
et Plut.; ; στρατιώταις Arsenius. 
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Polyaen. IV, 3, 2—5. 161 

ξυρεῖν τὰ τῶν Μακεδόνων γένεια, ἵνα μὴ παρέχοιεν 

πρόχειρον λαβὴν τοῖς ἐναντίοις. 
᾿Δλέξανδρος πολιορκῶν Τύρον, βουλόμενος μέγα 

χῶμα τοῖς τείχεσι τῶν Τυρίων περιβαλεῖν, πρῶτος 

αὐτὸς κόφινον λαβὼν χοῦ πληρώσας προσήνεγκεν. οἵ 

Μακεδόνες, ὡς εἶδον αὐτουργοῦντα τὸν βασιλέα, παρα- 

χρῆμα τὰς χλαμύδας ἀπορρίψαντες τὸ χῶμα διὰ τάχους 

ἤγειραν. 

᾿Δλέξανδρος Τύρῳ πολιορκίαν περιβαλὼν ἐπ᾽ 
᾿Δραβίας ἐστέλλετο. Τύριοι τῆς ἀπουσίας αὐτοῦ κατα- 

φρονήσαντες. τῶν τειχῶν προελθόντες, τοῖς Maxe- 

δόσι προσπεσόντες ἐκράτουν πολλαχῇ. Παρμενίων 

᾿Δλέξανδρον ἀνακαλεῖται. Ζ4ιὰ τάχους ἐπανελθὼν, 

9 882 

4 382 

Μακεδόνων τοὺς ἐγκλίναντας ἰδὼν τοῖς ἡττωμένοις - 

οὐκ ἐβοήϑησεν᾽ ἐς δὲ τὴν πόλιν κενὴν ἀνδρῶν ὁρμή- 
ὅας κατὰ κράτος αἵρεῖ τὴν Τύρον. Τύριοι τὴν πόλιν 

ἁλοῦσαν ἰδόντες αὐτίκα σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα 

τοῖς Μακεδόσι προήκαντο. 
e.18,5 ᾿Δλέξανδρος ΖΙαρείῳ παρατάσσεσϑαι μέλλων παρ- 

20 ἄγγελμα τοῖς Μακεδόσιν ἔδωκεν" ἣν ἐγγὺς γένησϑε τῶν 

Περσῶν. εἰς γόνυ κλίναντες ταῖν χεροῖν διατρέβετε 

τὴν yüv: ἣν δὲ ἡ σάλπιγξ ὑποσημήνῃ., τότε δὴ ἀνα- 

Cap. 8: 8 4. Cf. Arrian. 2, 20, 4sq.; Curt. 4, 2, 24. 3, 1; 
Plut. Alex. 24 sq. 

2 icf vulg.; λαβεῖν F || B πολιορκεῖν F | 4 περιβαλεῖν W 
coll. 4, 3, 4; μεταβαλεῖν F; s Y eros addito [πρὸς] post 
χῶμα Κ; vp R || 5, χοῦ ΒΕ] γοῦν HMD Ι τὸ χῶμα 
Heringa; τὰ χωρία F; và χώματα K: cf. supra μέγα χῶμα et 
4, 13 | 9 πολιορκία M, unde W Τύρον πολιορκίᾳ 11 προσ- 
ελϑόντες F | 18 ἀνακαλεῖται Mp; ἀνακαλεῖσθαι F | 14 ἐγ- 
κλέναντας F] ἐγκλίνοντας vulg. | ἡττωμένοις ΕἼ ἡττημένοις M || 
15 ἀνδρῶν om. 
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168 Polyaen. IV, 3, 5—7. | 

στάντες ϑυμῷ καὶ ῥύμῃ τοῖς πολεμίοις ἐμβάλλετε. οἵ 

μὲν δὴ Μακεδόνες οὕτως ἐποίησαν᾽ οἵ δὲ Πέρσαι 
σχῆμα προσχυνήσεως ἰδόντες τὴν πρὸς τὸν πόλεμον 
ὁρμὴν ἐξέλυσαν καὶ ταῖς γνώμαις ἐγένοντο μαλακώ- 
τεροι. Δαρεῖος δὲ ἐχυδροῦτο καὶ φαιδρὸς ἦν ὡς 5 

ἀμαχεὶ χρατῶν. οἵ Μακεδόνες ὑπὸ τῷ συνϑήματι τῆς 
σάλπιγγος ἀναπηδήσαντες ῥυμηδὸν ἐμβάλλουσι τοῖς 
πολεμίοις καὶ τὴν φάλαγγα ῥήξαντες ἐς φυγὴν ἐτρέ- 

ψαντο. 

᾿Δλέξανδρος ἐν ᾿4ρβήλοις τὴν ὑστάτην μάχην ΖΊα- 9.18, 
ρείῳ παρετάσσετο. μοῖρα Περσῶν οὐκ ὀλίγη περιεξλ- 11 
ϑόντες τὰ σκευοφόρα τῶν Μακεδόνων διήρπαξον. ὃ 

Παρμενίων ᾿Δλεξάνδρῳ συνεβούλευε τοῖς σκευοφόροις 

βοηϑεῖν. 6 δὲ “οὐδὲν᾽, ἔφη, ἱπαραλύειν χρὴ τῆς φά- 
λαγγος, ἀλλὰ τοῖς πολεμίοις αὐτοῖς μάχεσϑαι" ἡττη- 15 
ϑέντες μὲν γὰρ οὐκέτι τῶν σχευοφόρων χρήξομεν, 

νικήσαντες δὲ καὶ τὰ ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν πολεμίων 

ἕξομεν." 

᾿Δλέξανδρος ἐχράτησε τῆς ᾿4σίας. οἵ Μακεδόνες 

ἦσαν ἐπαχϑεῖς αὐτῷ καὶ βαρεῖς καὶ πάντα σφίσιν 30 

αὐτοῖς ἐβιάξοντο παρ᾽ αὐτοῦ γίγνεσϑαι. ὁ δὲ προσ- 

Cap. 3. 8 6. Cf. Curtius 4, 15, 7 et Plut. Alex. 32. 
Cap. 3. 8 7. Cf. Arrian. 7, 8 sqq.; Plot. Alex. 71; Curtius 

309; 5-80. 8. 4, 1—3; Diod. 17, 109; lust. 12, 11. 

1 ῥύμῃ R et Hercher, Hermes 9, p. 112 ut 1, 18: cf. infra 
v. 1 ῥυμηδὸν; δώμῃ F ; μετὰ ϑύμου καὶ ἀνδρείας Η r ἐμ ἄλετε F || 
5 ἐκυδροῦτο K; ἐκυδριοῦτο Ε I 6 ἀμαχεὶ ΕἸ ἀμαχ D; ἀμα- 
χητὶ Η:} 1 ἀναστάντες δοιξηδὸν Η 8 τὴν φαλάγγαν 'F; τῇ 
φάλαγγι Freinsheim ad Curt. 4, 16 | 20 eg/ew Wyttenbach 
ad Plut. de sera num. vind. p. 41; φασὶν F; πᾶσιν Roth: ef. 

. Hertleini coniecturam ad 1, 41, 2. 



ETE C Polyaen. IV, 3, 7—9. 169 

ἔταξεν ὁπλισαμένους ἰδίᾳ στῆναι τοὺς Μακεδόνας. εἰς 

δὲ τοὐναντίον τοὺς Πέρσας. ἐπεὶ δὲ διέστησαν, "ἐπιλέ. 

ξασϑε οἱ Μακεδόνες᾽ ἔφη ὃν βούλεσϑε τῶν ἡγεμόνων, 
ἐγὼ δὲ ἡγήσομαι τῶν Περσῶν. ἢν μὲν νικήσητε, 
ποιήσω πάντα, ὅσα ἂν κελεύητε, ἣν δὲ ἡττηϑῆτε, μα- 
ϑόντες ὅτι μηδὲν δύνασϑε, τὴν ἡσυχίαν ἄγετε. τὸ 

στρατήγημα ἐξέπληξε τοὺς Μακεδόνας καὶ τοῦ λοιποῦ 

10 

1ὅ 

20 

πρὸς τὸν ᾿4λέξανδρον ἐγένοντο μετριώτεροι. 
᾿Δλέξανδρος ἐν τῇ πρώτῃ παρατάξει πρὸς τοὺς 

Πέρσας ὁρῶν ἐνδιδόντας ἤδη τοὺς Μακεδόνας παρ- 
ἱππεύων ἀνεβόα' “ἔτι ἅπαξ ἐπαγάγωμεν, ἄνδρες Μακε- 

δόνες, ἔτι γενναίως ἅπαξ. καὶ δὴ τῆς ἐμβολῆς εὐρώ- 

στου γενομένης ἐς φυγὴν ἐτράποντο οἵ βάρβαροι. 

παρὰ τοσοῦτον ἡ νίκη γενέσϑαι τότε [λέγεται]. 

᾿Δλέξανδρος ἦν ἐν Ἰνδοῖς καὶ τὸν Ὑδάσπην ποτα- 

μὸν διαβαίνειν ἔμελλεν. Πῶρος Ἰνδῶν βασιλεὺς ἐπέ- 
κεινα τοῦ ποταμοῦ παρετάσσετο, καὶ διαβαίνειν ἀδύ- 

νατον ἦν. ᾿4λέξανδρος ἄνω τοῦ ποταμοῦ τὴν δύναμιν 

ἀντιπαρεξῆγεν, καὶ ὁ Πῶρος ἄνω" πάλιν ᾿Δ4λέξανδρος 
τοῦ ποταμοῦ κάτω, καὶ ó Πῶρος ὁμοίως κάτω. τοῦτο 

ἐγίγνετο πολλάκις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ὥστε οἵ 

μὲν Ἰνδοὶ κατεγέλασαν τῆς δειλίας τῶν πολεμίων καὶ 

συμπαραϑέοντες ἐπαύσαντο, ὡς οὐκ ἄν ποτὲ διαβῆναι 
τολμησάντων, ot τοσάκις οὐκ ἐθάρρησαν. ᾿Δ4λέξανδρος 

Cap. 8. 8 9. Of. Arrian. 5, 9 sqq.; Plut. Alex. 60; Curt. 
8, 18; Front. strat. 1, 4, 9. 

8 of] cf. Xenoph. Cyrop. 6, 2, 35; ὦ Καὶ || 6 οὐδὲν vulg. || 
δύνασϑε W; νῦν δύνασϑε F; αὐτοὶ δύνασϑε vulg. | 14 παρὰ 
τοσοῦτον [ἧκεν] Roth || [λέγεται] K | 20 ὁ Πῶρος VRK; τῷ Πώρῳ 
ἘΠ|Ι21 ἐγέγνετο K coll. Arrian. 5, 10; ἐγένετο F || καὶ πολλάκις 
vulg. | 23 διαβῆναι ΕἾ ἀποβῆναι D vulg. | 24 τολμησάντων 
Hertlein et Hercher, Hermes 9, p. 113; τολμησόντων F. 

8 334 

9 326 
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32e 10 

355 11 

355 12 

δὲ ὀξυτάτῳ δρόμῳ παρὰ τὰς ὄχϑας ἀναδραμὼν. im- 
βὰς πλοίων καὶ ξευγμάτων καὶ διφϑερῶν χόρτου πε- 
πληρωμένων διέβη τὸν ποταμὸν ἐξαπατήσας Ἰνδοὺς 

τῷ τῆς διαβάσεως ἀνελπίστῳ. 

ΒΝ οὐ 

᾿Δλέξανδρος κατέστρεφε τὴν Ἰνδῶν. τῶν δὲ crQa-e.501 

τιωτῶν ἐφελκομένων λάφυρα Περσικὰ καὶ πλοῦτον 

ὑπέρογκον ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν καὶ τὴν πρὸς Ἰνδοὺς μά- 
χην οὐκ ἀναγκαίαν ἡγουμένων τοσαῦτα δὴ κεκτημέ- 

vOv, πρώτας ὑπέπρησε τὰς βασιλικὰς ἁμάξας, εἶτα 

τὰς τῶν ἄλλων. οἱ Μακεδόνες ἐλαφροὶ γενόμενοι καὶ 

ἐν χρείᾳ τοῦ πάλιν χτήσασϑαι καταστάντες ἐπὶ τὸν 

πόλεμον ὥρμησαν προϑυμότερον. 

6 

10 

᾿Δλέξανδρος Θρακῶν παρεσκευασμένων καταγόμους 5. 49,3 

ἁμάξας πολλὰς ἐπαφιέναι τοῖς Μακεδόσι παρήγγειλεν 

αὐτοῖς ἐκκλίνειν μὲν ἰόσας δύναιντο, εἰ δὲ καταλαμ- 

βάνοιντο, καϑιέντας αὑτοὺς πρὸς τὴν γῆν ὑπερτιϑέναι 

τὰς ἀσπίδας, ὅπως συμβαίνοι φερομέναις ταῖς ἁμάξαις 

ὑπερπηδᾶν. τοῦτό τοι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πείρᾳ γενόμε- 

νον ἤλεγξε τοῖς Θρᾳξὶν ἄχρηστον τὴν τῶν ἁμαξῶν 

παρασκευήν. 
᾿Αλέξανδρορ ἔλαβε Θήβας τῆς δυνάμρίς. ἱκανὴν 

ἀποχρύψας καὶ τάξας ἐπ᾽ αὐτῆς ᾿Δντίπατρον᾽ τὴν δὲ 

φανερὰν αὐτὸς ἦγεν ἐπὶ τοὺς ἐχυροὺς τῶν τόπων. 

Cap. 3. 8 10. Cf. Plut. Alex. 57; Curt. 6, 6, 14 sq. 
Cap. 3. $ 11. Cf. Arrian. 1, 1, 7 8qq. 
Cap. 3. 8 12. Cf. Diod. 17, 12;. Arrian. 1, 7. — Droysen 

I, 1, p. 139, not. 1. 

5 κατέστρεφε Blume et Patakis; κατέστρεψε F|8 δὴ Pa- 
takis; δὲ F; ye K | 13 καταγόμους E; καταγνοὺς F | 16 αὐτοὺς 
F | 18 γενόμενον K; γινόμενον F] 19 τὴν παρασκευὴν τῶν ἁμα- 
ξῶν vulg. .| 21 ἔλαβε Mi ΕἼ ἔλαϑε "OnBatovs R | 23 αὐτὸς 
MV; αὐτῆς PD; αὐτοῖς 

15 

20 
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Polyaen. IV, 3, 12—16. ἘΠῚ 

Θηβαῖοι δὲ ἐπεξῆλθον καὶ πρὸς τὴν ὑρωμένην δύνα- 

μὲν οὐκ ἀγεννῶς ἀντιπαρετάσσοντο. ᾿Αντίπατρος ἐν 

τῷ καιρῷ τῆς μάχης τὴν κεχρυμμένην δύναμιν ἀνα- 

στήσας, κύκλῳ περιελθὼν, ἧ σαϑρὸν καὶ ἀφύλακτον 
ἦν τὸ τεῖχος, ταύτῃ κατελάβετο τὴν πόλυν καὶ σημεῖον 

ἦρεν. ᾿Δ4λέξανδρος ἰδὼν ἀνεβόησεν, ὡς ἤδη τὰς Θήβας 

ἔχοι" Θηβαῖοι δὲ εὐρώστως μαχόμενοι, ὡς εἶδον ἐπι- 

στραφέντες ἑαλωκυῖαν τὴν πόλιν, ἔφευγον. 

᾿4λέξανδρος ἡμιϑωράκια τοῖς (φεύγουσι) στρατιώ- 19 
3 , 2 er /, τ 2 ^ ταις ἀντὶ ϑωράκων ἔδωκεν, ἵνα μένοντες uiv ἀσφά- 

λειαν ἔχοιεν τῶν κατὰ πρόσωπον χρυπτομένων, φεύ- 

γοντὲς δὲ τὰ ὄπισϑεν μέρη φυλάσσειν μὴ δύναιντο. 
? , E) 2 - M 2 ' 

ov τοίνυν ἔφευγεν οὐδεὶς yvuvo qvac δεδοικὼς, ἀλλὰ 

πάντοτε ἐνίκων μένοντες. 
᾿Αλέξανδρος, ὁπότε παρὰ τῶν μάντεων ἤκουε καλὰ 14 

γεγονέναι τὰ ἱερὰ, περιφέρειν ἐκέλευε τὰ ἱερεῖα καὶ 

δεικνύειν τοῖς στρατιώταις, ἵνα μὴ μόνον ἀκούοντες. 
2 MJ e - 3 M ? - , 

ἀλλὰ καὶ ὁρῶντες ἀγαϑὰς ἔχοιεν περὶ τοῦ κινδύνου 

τὰς ἐλπέδας. 

e. 8,5 AActavógog διαβὰς ἐς τὴν Acíav Μέμνονα στρα- 15 384 

21 τηγοῦντα Πέρσαις ὕποπτον ἐποίησε προστάξας τοῖς 

Μακεδόσιν ἐξιοῦσιν ἐπὶ τὰς προνομὰς ἀπέχεσθαι τῶν 

τοῦ Μέμνονος χωρίων. 

᾿Δλέξανδρος Γράνικον διαβαίνων Πέρσας ἐξ ὑπερ- 10 884 

δεξίων ἐπιόντας (αὐτοὺρ) αὐτὸς ἐπὶ δόρυ τοὺς Μακε- 

δόνας ἀναγαγὼν ὑπερεκέρασεν" ἡ δὲ φάλαγξ προῦσπε- 

σοῦσα τοὺς πολεμίους ἐτρέψατο. 

7 ἔχει Cas. | 8 ἔφυγον K | 9 (φεύγουσι) del. Patakis; τοῖς 
[ἑαυτοῦ] στρατιώταις R, cum V suis militibus | 28 (αὐτοὺς) del. 
Κι δόρυ K; ὕδωρ F; τὸ ὕδωρ ΜΙ 26 ἀναγαγὼν F; ἀγαγὼν M. 



112 Polyaen. IV, 3, 17—19. 

331 17 ᾿Δλέξανδρος ἐν "dofhjÀowg παρετάσσετο. 4]ὰρεῖος 

τὸ μεταίχμιον τῆς συμβολῆς τριβόλοις κατέσπειρε. τοῦτο 

δὴ συνιδὼν ὃ Μακεδὼν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγούμενος 
ἐπὶ δόρυ παρήγγειλεν ἀκολουϑεῖν, ὅπως περιέλϑοι τὸν 
τόπον τὸν κατεσπαρμένον ταῖς τριβόλοις" ὃ δὲ Πέρσης 5 

ἀντιπαράγειν πειρώμενος ἐπ᾽ ἀσπέδα διέσπα συνεχῶς 
τὴν ἵππον. τοῖς διασπάσμασιν ἐμβαλὼν ᾿Δ4λέξανδρος, 
ὁμοίως δὲ καὶ Παρμενίων ἀπὸ τοῦ λαιοῦ. τὰς μὲν 

τριβόλους ἐξένευσαν, τοὺς δὲ πολεμίους φεύγειν ἠνάγ- 
κασαν. 10 

331 18 ᾿Δλέξανδρος Τίγριν διαβὰς Περσῶν τὴν χώραν 
καταπιμπράντων ἔπεμψε τοὺς κατὰ κράτος διώξοντας, 

ἵν’ ἀγαπητῶς αἱρούμενοι σώξεσϑαι τὴν χώραν ἀκέ- 
ραιον καταλίποιεν. ᾿ 

880 19 ᾽Δλέξανδρος ἐν Ὑρκανίᾳ πυϑόμενος μοχϑηρὰ περὶ e.6.3 

αὐτοῦ λογοποιεῖν τοὺς Μακεδόνας καὶ τοὺς Ἕλληνας, 16 

συναγαγὼν τοὺς φίλους ἔφη βούλεσϑαι γράμματα 

πέμπειν οἴκαδε δηλώσοντα. ὡς ἐπανήξοι μετὰ χρόνον 

ἐτῶν τριῶν τὸ δὲ αὐτὸ καὶ τοὺς φίλους ἐκέλευε τοῖς 

οἰκείοις ἐπιστέλλειν. οὗ μὲν δὴ πάντες évéygewav, 20 

ἐπεὶ δὲ οἵ γραμματοφόροι τρεῖς ἀπεῖχον σταϑμοὺς, 

ἀνακαλεσάμενος αὐτοὺς λύσας τὰς ἐπιστολὰς ἔμαϑε, 

τί φρονοῦντες ἕκαστοι διετέλουν. 

Cap. 3. 8 11, Cf. Curt. 4, 18, 36. 15, 1sq. —  Droysen 
I, 1, p. 362, not. 1. 

Cap. 3. $ 18. Cf. Droysen I, 1, p. 329, not. 1. 
Cap. 3. 8 19. Cf. Curt. 7, 2, 36 sq.; lust. 12, 5; Diod. 

17, 80. 

4 περιέλϑοι F] περιέλϑῃ MD || 6 συνεχῶς Cas.; συνέχων F; 
διέσπασεν ἔχων Roth | 17 γράμματα M; πράγματα F || 20 πάντες 
M; πάντας F | ἔγραψαν H | 23 ἕκαστοι ΕἼ] ἕκαστος M. 
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Polyaen. IV, 8, 20—21. 118 

᾿Δλέξανδρος χωρίῳ τῆς Ἰνδικῆς ἐχυρῷ προσεκά- 20 821 

ϑητο᾽ φοβηϑέντες Ἰνδοὶ συνέϑεντο us9' ὅπλων ἐξελ- 
ϑεῖν. οἱ μὲν ἐξελθόντες λόφον ἕτερον κατελάβοντο 
καὶ φυλακὰς καϑίσταντο. ᾿Δλέξανδρος ἐπῆγε τὴν δύ- 

ναμυν τῶν ᾿Ινδῶν ἐπιβοωμένων τὰς συνθήκας. ὁ δὲ 

περὶ ἐξόδου μὲν ὡμολόγει συντεϑεῖσθαι, περὶ δὲ ἀφέ- 
σεως μηδὲν ὑπεσχῆσϑαι. 

᾿Δλέξανδρος Πιττακοῦ, ὃς ἦν ἀδελφιδοῦς Πώρου, 21 s: 

λοχῶντος κατὰ τὴν ὁδὸν, ἧ στενὸς ἦν αὐλὼν, μῆκος 

μὲν ἱκανῶς ἐκτεταμένος, πλάτος δὲ συνεσταλμένος ἄχρι 

τεσσάρων σταδίων, ἡ δὲ ἔξοδος στενὴ παντάπασιν -- 

ἐν τοιαύτῃ φύσει χωρίου τῆς ἵππου διφαλαγγίαν ποιή- 

σας προΐει, παραγγείλας ἐφ᾽ ἡνίαν καὶ παρὰ τὴν κίνη- 

σιν ἕκαστον ἕπεσϑαι τῷ ἡγουμένῳ, καὶ γενομένων μὲν 

τῶν ἐναντίων κατὰ τὸ δεξιὸν, ἐπιστρέφειν ἐπὶ δόρυ 

καὶ τοῦ λοιποῦ ἐξ ἡνίας παρεμβάλλειν" ὅταν δὲ τῆς 

δεξιᾶς πορείας τὴν οὐραγίαν ἴδωσιν, ἐπάγειν ἐπὶ τοὺς 

πολεμίους. ταῦτα παραγγείλας ὀρϑίαν αὐτὸς ἐποιεῖτο 

τὴν πορείαν. ὥστε γνώμονι [τὸ] σχῆμα παραπλήσιον 

ἦν. ὁπότ᾽ οὖν οἱ τοῦ λαιοῦ μέρους τὴν δεξιὰν οὐρα- 

γίαν ἰδόντες ἀλαλάξαντες προσῆγον, ὁμοίως δὲ καὶ οἵ 

ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἐφ᾽ ἡνίαν στρέφοντες ἐπῆγον τοῖς 

Ἰνδοῖς" οἵ δὲ συγκλεισϑῆναι φοβηϑέντες ὥρμησαν ὁμοῦ 
πάντες ἐπὶ τὴν στενὴν ἔξοδον, ὥστε οἱ μὲν ὑπὸ τῶν 

Cap. 8. 8 20. Cf. Diod. 17,84; Plut. Alex. 59; Arrian. 4, 27. 
Cdp. 3. 8 91. Gf. Droysen I, 2, p. 126 et p. 1927, not. 1. 

4 καὶ om. M | καὶ ᾿Δλέξανδρος vulg. l| 6 συντεϑεῖσϑαι Καὶ; 
συντίθεσθαι F | 9 μήκους R|11 ἡ δὲ ἔξοδος Roth coll. v. 24; 
ἡ διέξοδος F; xol διέξοδος Καὶ | 18 προσήει F || 17 πορείας] fort. 
AE R | 19 [τὸ] Hertlein, [ahnii annal. 1867, p. 607 coll. 
4, 8, 22| 21 δὲ del. Καὶ || o£ D; om. F. 
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174 Polyaen. IV, 3, 21—22. 

“Μακεδόνων ἀνῃροῦντο, οἵ δὲ πλείους ὑπ’ ἀλλήλων 
καταπατούμενοι διεφϑείροντο. 

᾿Δλέξανδρος ἐν τῇ πρὸς Πῶρον μάχῃ τὸ μὲν ε.11,8 
ἱππικὸν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἔταξεν ἐν μετώπῳ τὸ 
ἥμισυ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν ἐπικαμπίῳ, τὴν δὲ φάλαγγα 
καὶ τοὺς ἐλαφροὺς ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρως ἔστησε καὶ 

ἀπὸ τούτων ἐπιχάμπιον ἔταξε. Πῶρος δὲ πολλοὺς 

ἐλέφαντας ἀντιπαρατάξας αὐτὸς μὲν κατὰ τὸ λαιὸν ἐπὶ 

τοῦ ἡγουμένου ἐλέφαντος qv: τοὺς δὲ λοιποὺς ἐλέφαν- 

τας ἐκ διαστήματος πεντήκοντα ποδῶν μέχρι τοῦ δεξιοῦ 

κέρως ἔστησε" τὰ δὲ μέσα τῶν ϑηρίων ἀνδράσι πεζοῖς 

ἀνεπλήρωσεν, ὥστε ἦν τὸ σχῆμα τείχει μεγάλῳ παρα- 

πλήσιον, oí μὲν ἐλέφαντες ἐοικότες πύργοις. οἵ δὲ 

πεζοὶ μεσοπυργίοις. ἔνϑα δὴ παραγγείλας ᾿4λέξανδρος 

τοὺς πεζοὺς ἀντιπαράγειν τοῖς πολεμίοις, αὐτὸς τὴν 

ἵππον ἐπὶ δόρυ σφοδρότερον ἤλασεν βουλόμενος ὑπερ- 

κεράσαι τοὺς ἐναντίους. τοῦτο φυλασσόμενος Πῶρος 

ἀντιπαρῆγε. τῷ δὲ μὴ φϑάνειν τὰ ϑηρία διέσπα κατὰ 

πολλὰ τὴν τάξιν. τῶν Μακεδόνων τοῖς διασπάσμασιν 

Cap. 3. 8 22. Cf. Diodor. 17, 87; Curt. 8, 14, — Droysen 
I, 2, p. 141, not. 

, 

4 μετώπῳ HS; τόπῳ F | τὸ ἥμισυ 8; om. F vulg. | 5 ἐπι- 
καμπίω HS; émwoumsi καμπίῳ F | 6 ἐλαφροὺς S; τὰν ανίως 
FH vulg., et adnotarat iam Maiseroy, Cours de tactique I, 
253 sq. nullos Alexandro in ipsa pugna fuisse elephantos || 7 ἐπι- 
κάμπιον HS; ἐπικαμπίων F | 8 ἀντιπαράξας S|| 11 μέσα F; τὰ 
8; τὰ δὲ μέσα [διαστήματα] Wescher suppl. ex litteris τὰ in 
cod. S | 18 ἐοικότες FS; ἐοίκασιν M || 15 τὴν S; εἰς τὴν F 
vulg.| 16 ἐλάσειν βουλόμενος ὑπερκεράσας τοὺς πολεμίους S || 
11 φυλάσσων ὃ Πῶρος S contra usum Polyaeni | 18 ἀντιπαρῆγε 
SM; ἀντιπαρήγγειλε F | τὸ δὲ S |[διέσπα κατὰ πολλὰ τὴν τάξιν. 
τῶν Mex. F vulg.; διεσπάετο τὰ πολλὰ τῆς τάξεως, τῶν τε 
Μακεδόνων etc. S | 19 διάσπασιν 8. 

10 

15 
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ἐμπιπτόντων ἠναγκάξετο κατὰ πρόσωπον ἐπιστρέφων 
ἀγωνίξεσϑαι. ἐν τούτῳ φϑάνουσιν oí περὶ τὸν ᾿4λέ- 
ἕανδρον ἱππεῖς ἐχπεριελϑόντες καὶ κατὰ νώτου συνε- 

λάσαντες τοὺς Ἰνδοὺς τελεωτάτην νίκην ἀνείλοντο 

5 (μεϑ᾽ ἣν βασιλεὺς ᾿Ινδικῆς ᾿4λέξανδρος ἦν). 
[2λέξανδρος] Θεσσαλῶν τὰ Τέμπη φυλασσόντων 23 886 

τῆς Ὄσσης τὰς ὀρϑίους πέτρας ὑπορύξας καὶ προσπλά- 
σας βαϑμίδας μικρὰς, διὰ τούτων αὐτός τε καὶ οἵ 

Μακεδόνες ἀκροβατοῦντες ἀνέβησαν ἐπὶ τὰς κορυφὰς 

10 καὶ τὴν Ὄσσαν ὑπερβάντες Θεσσαλίαν εἶχον" Θεσσαλοὶ 
δὲ τὰ στενὰ τῶν Τεμπῶν ἐφύλασσον. ἔτι νῦν τοῖς 

διοδεύουσι τὰ Τέμπη πάρεστιν ὁρᾶν τὰς πέτρας τῆς 

Ὄσσης κλιμακηδὸν ὠκοδομημένας᾽ καλοῦσιν αὐτὰς την 

᾿Δλεξάνδρου κλίμακα. 
15 ᾿Δλέξανδρος ἐν μὲν τοῖς Μακεδόσιν ἢ ἐν τοῖς 24 

Ἕλλησι δικάξων μέτριον καὶ δημοτικὸν ἔχειν τὸ δικα- 
ὁτήριον ἐδοκίμαξεν, ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις λαμπρὸν καὶ 

στρατηγικὸν, ἐχπλήσσων τοὺς βαρβάρους καὶ τῷ τοῦ 

δικαστηρίου σχήματι. ἐν γοῦν Βάκτροις καὶ “Ὑρκανίοις 

20 x«l Ἰνδοῖς δικάξων εἶχε τὴν σκηνὴν ὧδε πεποιημέ- 

νην. ἡ σκηνὴ τὸ μέγεϑος ἦν κλινῶν ἕκατόν᾽ χρύσεοι 

Cap. 8. 8 28. Cf. Droysen I, 1, p. 107 et not. 2. 
Cap. 3. $ 24. Ex Phylarcho (coll. Aeliani var. hist. 9, 3 

et Athen. 12, 55 pg. 539) haec excerpta esse censuerat W, sed 
ef. J. p. 616. 

1 κατὰ πρόσωπον μένειν. of δὲ περὶ etc. S | 4 τελειοτάτην 
8; [καὶ] τεῖ. R. [ὅ us9^ ἣν βασιλευσιδίκης (ex Ἰνδικῆς corrup- 
tum) Δλέξανδρος ἦν 5; Me9* ἣν βασιλεὺς ᾿Δλέξανδρος Ἰνδικῆς 
Θεσσαλῶν etc. F; Ἔτι ὃ βασιλεὺς AA. Θεσσαλῶν eic. D; ut 
glossema seclusi cum prioribus editoribus || 7 , Gone Fe dvé- 
βησαν Hertlein, lahnii annal. 1867, p. 607; ἀνέπτησαν F | 13 
καλοῦσι δὲ vulg. | 19 Βακτρίοις K ut 6, ?1 Ι Poxovéo:g ΕἾ 
"Toxevois M || 20 πεποιημένην F; πεποικιλμένην PCD. 



1176 Polyaen. IV, 3, 24—25. 

κίονες ὑπετίέϑεντο αὐτῇ πεντήκοντα᾽ ὑπερτείνοντες 
οὐρανίσκοι διάχρυσοι, ποικίέλμασιν ἐκπεπονημένοι, τὸν 

ἄνω τόπον ἐσκέπαξον. Πέρσαι μὲν πρῶτοι πεντακόσιοι 

μηλοφόροι περὶ τὴν σκηνὴν ἐντὸς ἵσταντο πορφυραῖς 
καὶ μηλίναις ἐσθῆσιν ἐξησκημένοι. μετὰ δὲ τοὺς μη- 5 
λοφόρους τοξόται τὸν ἴσον ἀριϑμὸν ἔχοντες ταῖς ἐσθῆσι 

διήλλαττον" of μὲν γὰρ αὐτῶν φλόγινα, οἵ δὲ κυάνεα, 

oí δὲ ὑσγινοβαφῆ περιεβέβληντο. τούτων προΐσταντο 

Μακεδόνες ἀργυράσπιδες πεντακόσιοι τῶν μεγίστων 

ἀνδρῶν. κατὰ δὲ τὸ μέσον τῆς σκηνῆς 0 χρυσοῦς 10 

ἔκειτο ϑρόνος, ἐφ᾽ οὗ προκαϑήμενος ἐχρημάτιξεν" οἵ 

σωματοφύλακες ἐφεστήκεσαν ἑκατέρωϑεν τοῦ βασιλέως 

δικάξοντος. ἐν κύκλῳ τῆς σκηνῆς τὸ τῶν ἐλεφάντων 

ἄγημα διεσκευασμένον ἐφεστήκει καὶ Μακεδόνες χίλιοι 

στολὰς Μακεδονικὰς ἔχοντες. ἐπὶ τούτοις πεντακόσιοι 15 

Σούσιοι πορφυφοσχήμονες, καὶ μετὰ τούτους ἐν κύκλῳ 

πάντων Πέρσαι μύριοι (Περσῶν) οἵ κάλλιστοι καὶ 

μέγιστοι, κεκαλλωπισμένοι παντὶ κόσμῳ Περσικῷ, πάν- 

τὲς ἀκινάκας ἔχοντες. τοιόνδε ἦν ᾿Αλεξάνδρου τὸ 

δικαστήριον ἐν τοῖς βαρβάροις. 20 
880 95 ᾿ἡλέξανδρος τὴν ἄνυδρον ὁδεύων αὐτός τε ὑπὸ ei 
aut 325 ῳ 

TU δέψους ἐπόνει καὶ οἵ Μακεδόνες. οἱ κατάσκοποι τῆς 
, , , Ἁ c , e , - 

χώρας ἐν κοίλῃ πέτρᾳ σμικρὸν ὑδάτιον κατε τοῦτο 

Cap. 8. 8 25. Idem tradit Arsenius, Viol. apophthegm. 
Alex. pg. 98 (Walz). Cf. Arrian. 6, 26, 3; Front. strat. 1, 7, 7; 
Piut. Alex. 42; Curtius 7, 5, 10— 13. 

1 ὑπετίϑοντο F | 4 ἐντὸς MPD, Aelian. et Athen. 1. ο.ὕ; 
iv τοῖς F; ἐκτὸς Καὶ | 8 περιβέβληντο F: probat Pierson 154 
12 ἐφεστήκεσαν Athenaeus; ἀφεστήκεσαν F ; περιεστώτων Aelian. 
14 διεσκευασμένον Pierson 218, Koen. 157, Aelian, Athe- 
naeus; διεσκεδασμένον F | 17 Περσῶν) inelusi; πασῶν M; 
πάντων vulg. 
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βαλόντες ἐπὶ κράνος ᾿Δ4λεξάνδρῳ κομίξουσιν. ὁ δὲ τῇ 
στρατιᾷ δείξας, ὡς εὐθυμεῖν χρὴ φανέντος ὕδατος. 

αὐτὸς μὴ πιὼν ἐξέχεε τὸ κράνος πάντων ὁρώντων. 
oí Μακεδόνες ἀλαλάξαντες ἐκέλευον αὐτὸν ἡγεῖσθαι 
τῆς ὁδοῦ, πρὸς τὸ δίψος εὐρώστως ἀντέχοντες διὰ τὴν 

τοῦ βασιλέως ἐγκράτειαν. 
᾿Δἀλέξανδρος ἐπὶ ποταμὸν τὸν Τίγριν φϑάσαι Ζ1α- 26 88: 

ρεῖον ἠπείγετο. Πανικὸν ἀπὸ τῆς οὐραγίας διῇξε τὴν 
στρατιὰν πᾶσαν. ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσε τῷ σαλπιγκτῇ 

ὑποσημῆναι σημεῖον ἀφοβίας. τοῖς δὲ πρωτοστάταις 

τῶν πεζῶν ϑέσϑαι τὰ ὅπλα πρὸ τῶν ποδῶν καὶ τοῦτο 

φράξειν τοῖς μετ᾽ αὐτούς. καὶ δὴ πάντες ἐφεξῆς τοῦτο 

ποιήσαντες ἔμαϑον τὴν αἰτίαν τοῦ φόβου. τὸ μὲν 

Πανικὸν ἐλέλυτο, ol στρατιῶται δὲ ἀράμενοι τὰ ὅπλα 

προήεσαν. 
᾿Δλέξανδρος ἐν ᾿4ρβήλοις Ζαρεῖον ἐνίκησεν. Φρα- 21 818 

σαύρτης. Ζαρείου συγγενὴς, πολλὴν χεῖρα Περσικὴν 

ἔχων ἐφύλασσε τὰς Σουσίδας πύλας" αἵ δὲ ἄρα εἰσὶν 

ὄρη στενὰ καὶ ὑψηλά. τούτοις προσβάλλοντας τοὺς 

Μακεδόνας εὐκόλως ἀπεκρούοντο oí βάρβαροι σφεν- 

δόνας, βέλη. πέτρους ἀφιέντες" ὥστε ἀνακαλέσας αὐτοὺς 

᾿Δλέξανδρος ἀπὸ τριάκοντα σταδίων χάρακα ἐβάλλετο" 

Cap. 8. 8 26. Cf. Curt. 4, 12, 14 5αα. 
Cap 8. 8. 27. Of. Plut. Alex. 37; Curt, 5, 3, 16; Diod. 

17, 68; Ariian. 8, 18 sqq. 

1 βαλόντες K; βάλλοντες F; ἐμβαλόντας ic κράνος Arriam. | 
ἐπὶ κράνους K|| 4 αὑτὸν F| 7 φϑάσας vulg. | 18 αἰτίαν] ἅτο- 
πίαν vel οὐδενίαν R | 15 προήεσαν K; προΐεσαν F | 16 Ζαρεῖον 
post ἐνέκησεν perperam iteratum in F | Φρασαόρτης] Aowofeo- 
ξάνης Diod., Curtius: cf. Arrian. 3, 18||18 Susidas pylas Curtius; 
Σουσιάδας πέτρας Diod.; Περσίδες πύλαι Arrian. | 22 τριάκοντα] 
Curtius iriginta; Diod. σταδ. τριακοσίους | ἐβάλλετο F] ἐβά- 
Aero vulg. 

PoLvAENvs, ed. Melber. 12 
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118 Polyaen. IV, 8, 27—28. 

ἦν δὲ λόγιον ᾿Απόλλωνος, ὡς ἄρα ξένος λύκος ἡγεμὼν 
αὐτῷ τῆς ὁδοῦ τῆς κατὰ Περσῶν γένοιτο. πρόσεισι 
δὴ τῷ ᾿4λεξάνδρῳ βουκόλος ϑηρείαν ἔχων στολὴν, 

ὁμολογῶν ὅτι “ύκιος ἦν, καὶ ὡς κύκλῳ TOv ὀρῶν 
ἀτραπὸς εἴη τῷ συνηρεφεῖ τῆς ὕλης ἀποκεχρύμμένη. 
αὐτῷ δὲ μόνῳ γιγνώσκοιτο διὰ τὴν νομὴν τῶν βοῶν. 
ἀναμνησϑεὶς ᾿4λέξανδρος τοῦ "μαντείου πιστεύει τῷ 

βουκόλῳ. τὴν μὲν δὴ πᾶσαν στρατιὰν ἐκέλευσεν ἐν 

στρατοπέδῳ μένειν καὶ πολλὰ πυρὰ ἀναχαίευν, "ἐφελ- 
χομένους τὴν τῶν Περσῶν ὄψιν. Φιλώτᾳ “δὲ καὶ 

Ἡφαιστίωνι παράγγελμα δοὺς ἀπόρρητον, ὁπόταν κατὰ 

κορυφῆς τῶν ὀρῶν ἴδωσι τοὺς Μακεδόνας ἐκφανένταξ, 

αὐτοὺς κάτωϑεν προσβάλλειν, αὐτὸς τοὺς ὑπασπιστὰς 

ἄγων καὶ μίαν ὁπλιτῶν φάλαγγα καὶ τὸ Σκυϑικὸν 

τοξικον ὅσον ἦν διὰ τῆς ἀτραποῦ τῆς λεπτῆς ὀγδοή- 

κοντὰ στάδια προελϑὼν ηὐλίσατο πυκαξόμενος ὕλῃ 

δασυτάτῃ. μέσης δὲ νυκτὸς περιελϑὼν ἐπέστη τοῖς 

πολεμίοις καϑεύδουσιν" ἀρχομένης δὲ ἡμέρας αἵ δάλ- 

πιγγες ἐσήμαινον ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῶν ὀρῶν" Ἧφαι- 

στίων δὲ καὶ Φιλώτας τοὺς ἐκ τοῦ 'χάρακος Μακεδόνας 

προσῆγον. οἵ Πέρσαι μέσοι τῶν ἄνωϑεν πολεμίων 
καὶ τῶν κάτωϑεν ἀποληφϑέντες οἵ μὲν ἐχτξένοντο, 
οἵ δὲ κατεκρημνέζοντο, οἵ δὲ ἐξωγρεύοντο. 

᾿Δλέξανδρος ὥρᾳ ϑέρους ἦγε τὴν στρατιὰν παρὰ 
ποταμὸν προσχειμένων πολεμίων. δρῶν δὲ τοὺς ὄτρα- 

τιώτας διψῶντας καὶ ἀφορῶντας εἰς τὸ ῥεῦμα τοῦ 
ποταμοῦ, ἵνα μὴ πίνοντες διαλύσειαν τὰς τάξεις μηδὲ 

1 λύκιος R | 2 γενήσοιτο K | 5 ἀποκελρυμένης F | 6 διὰ 
τὴν τῶν βοῶν νομὴν vulg. | 8 ἐν om. F || 12 ἐκφανέντας 
φανέντας M; usitatius Polyaeno ἐπιφανέντας | 18 προσβαλεῖν 
vulg. | 14 φάλαγγαν F | 22 ἀποληφϑέντες K; ἀπολειφϑέντες F. 

10 
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Polyaen. IV, 3, 28—29. 119 

τὸ τῆς ὁδοιπορίας τάχος διακόψειαν, τὸν κήρυκα ἐκέ- 
λευσεν ἀνειπεῖν ᾿ἀπεχώμεϑα τοὺ ποταμοῦ" ϑανατῶδες 

ἔχει τὸ ὕδωρ. οἱ μὲν φοβηϑέντες ἀπέσχοντο καὶ τὴν 

000v ἐπετάχυνον᾽ ᾿4λέξανδρος δὲ διανύσας καὶ στρα- 

τοπεδεύσας αὐτὸς μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἀπὸ τοῦ ποτα- 
μοῦ φανερῶς ἔπιεν. γελάσαντες οἱ στρατιῶται καὶ 

e. ὅδ, 1 

τὴν αἰτίαν τῆς ἀπάτης νοήσαντες ἀδεῶς ὑδρεύσαντο 

ἐκ τοῦ ποταμοῦ πάντες. 

᾿Δλέξανδρος ἐνέβαλεν εἰς τὴν Σογδιανῶν χώραν. 29 sn 

10 ἡ δέ ἐστι πᾶσα τραχεῖα καὶ δύσβατος" πέτρα δὲ κατὰ 

μέσην ἀνατείνει (ὀρνίϑων) τοῖς πτηνοῖς [μόνοις] βάσι- 

uog' ἐν κύκλῳ δὲ ὕλη δασεῖα καὶ πυκνὴ τοὺς ἀβάτους 

κρημνοὺς ἀβατωτέρους εἰργάζετο. τὴν “πέτραν ᾿Δριο- 

μάξης μετὰ πολλῆς χειρὸς καὶ καρτερᾶς Σογδιανῶν 

15 κατελάβετο πηγὰς ὕδατος ἔχων ἔνδον καὶ παρασκευὴν 

σιτίων ἄφϑονον. ᾿4λέξανδρος περιιππασάμενος καὶ 
καταμαϑὼν τὰς φύσεις τῆς πέτρας ἐκέλευσε τριακοσίους 

λογάδας νεανίας. οἷς ἦν ἄσκησις καὶ τέχνη κρημνο- 

βατεῖν, ἀύπλους κατόπιν τῆς πέτρας διὰ πυκνῆς ὕλης 

20 ἀνέρπειν καὶ λεπτοῖς. κάλοις. ἀνιμᾶν. ἀλλήλους" ἐπειδὰν 
δὲ τῶν κορυφῶν κρατήσωσιν, ζώνας λευκὰς, ἃς εἶχον, 
λυσαμένους κοντοῖς εὐμήκδεσι περιάψαι «καὶ τούτους 

Cap. 8. 8 29. Cf. Curt. 7, 11,1sqq.; Arrian. 4, 18, 4 sqq. 

1 ἐκέλευσεν ἘΠ] ἐκέλευεν vulg.; διήγγειλεν H | 2 ἀνειπεῖν 
K, quod probavit Hertlein: cf. 4, 7, 6. 65, 5, 2. 1, ὁ, 3 et ad 
7, 6, 10; εἰπεῖν F | 4 ἐπετάχυνον F] ἀπετάχυνον M; ἐτάχυνον 
vulg.; ἐπετάχυναν K | 11 (ὀρνέϑων) delendum censet Hercher, 
Hermes 9, p. 112, quod probo coll. Arrian. οἵ ιδὲ βαρβαρίξοντες 
πτηνοὺς ἐκέλευον ξητεῖν στρατιώτας ᾿ἡλέξανδρον l| [μόνοις] K || 
18 κρημνοὺς Maasv.; καρποὺς EF | ̓Ἀριομάξης] ᾿ἀριαμάξης Strabo; 
Arimazes Curtius | 16: 'περινιππασάμενος vulg.; ; σεριππευσάμενος 
F: cf. 4, 6, 6. 4, 4, 2. 2, 8, 14} 21 κρατήσουσι F. 

12* 
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ὑπὲρ τὴν ὕλην ἀνατείνειν, ὥστε ἀϑρόας καὶ λαμπρὰς 
τὰς ζώνας ἐπὶ πλεῖστον τινασσομένας καὶ τοῖς ἄνω 

βαρβάροις καὶ τοῖς κάτω Μακεδόσιν δὁρᾶσϑαι. οἱ μὲν 
δὴ κρημνοβάται σὺν πολλῷ πόνῳ κατὰ κορυφὴν [ye- 

νόμενοι] ἀνίσχοντος ἡλίου τὰς ξώνας ἀνέσεισαν᾽ οἵ 

δὲ Μακεδόνες μέγα καὶ λαμπρὸν κάτωϑεν ἠλάλαξαν" 

ὃ δὲ ᾿Δριομάξης ἐχπλαγεὶς, ὡς πάσης τῆς στρατιᾶς 
ἀναβαινούσης καὶ ὡς ἤδη κατὰ κορυφῆς ἑαλωκὼς, 

αὑτόν τε καὶ τὴν πέτραν παρέδωκεν ᾿4λεξάνδρῳ ϑειο- 

τέραν αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὴν τύχην ἡγούμενος. 
᾿Ζλέξανδρος Καϑαίους. μοῖραν Ἰνδῶν ἐξ ἀπονοίας 

ἀντιστᾶσαν ἡβηδὸν ἔχτεινε καὶ πόλιν αὐτῶν Σάγγαλα 
τὴν καρτερωτάτην κατέσκαψεν. διῆκε τοὺς Ἰνδοὺς 

φήμη πονηρὰ ὡς ᾿Δ4λεξάνδρου φονικῶς καὶ βαρ- 
βαρικῶς πολεμοῦντος. ὃ δὲ μεταβάλλειν τὴν δόξαν 

βουλόμενος ἄλλην πόλιν (διὰ) τῆς Ἰνδικῆς ἑλὼν, ὁμή- 
ρους λαβὼν, σπεισάμενος ἐπὶ τρίτην πόλιν ἦλϑεν εὐ- 
μεγέϑη καὶ πολυάνϑρωπον, τάξας πρὸ τῆς φάλαγγος 
τοὺς ὁμήρους. γέροντας, παῖδας, γυναῖκας. οἵ δὲ τοὺς 

ὁμοφύλους γνωρίσαντες καὶ τὰ ἔργα τῆς ᾿4λεξάνδρου 
φιλανθρωπίας ὁρῶντες ἀνοίγουσί τε τὰς πύλας καὶ 

μετὰ ἱκετηριῶν αὐτὸν ἐδέξαντο. αὐτίκα ἡ φήμη δια- 

δραμοῦσα ἔπεισεν Ἰνδοὺς ἑκόντας ᾿4λέξανδρον δέχεσθαι. 

Cap. 8. 8 80. C£. Curt. 9, 1, 15sqq.; Arrian. 5, 22 et 24; 
Diod. 17, 91. 

4 [γενόμενοι] Cas. | 8 ἀναβάσης R [ τῆς κορυφῆς ἑαλωκυίας 
R | 10 αὐτὸς F | τύχην ΕἼ τέχνην vulg. | 11 Καϑαίους M; Καῖ- 
ϑαίους F vulg. | 12 τὴν πόλιν M || Σάγγαλα Cas.; Σαλγαλα F | 
18 διῆκε R; διῆλϑε Hertlein coll. Soph. Ai. v. 999; ἕνα Εἰ; 
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εἶλε F, marg. | 16 (διὰ) inclusit K; in τινὰ correx. Cas. R.|| - 
Ἰνδικῆς Μ ut 1,1,2. 1,8,4. 4, 3, 20. 22; Ἰνδίας F vulg. | 22 
αὐτίκα καὶ ἡ φήμη M. 
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᾿Δλέξανδρος τὴν Κοσσαίων χώραν ἑώρα τραχεῖάν 91 884 

τε καὶ ὄρη ὑψηλὰ καὶ ἀπρόσιτα καὶ πλῆϑος ἐν τοῖς 
ὄρεσιν ἀνδρῶν δοκίμων" οὐ τοίνυν ἑλεῖν ἐλπίς. ἧκέ 
τις ἀγγέλλων ᾿Ηφαιστίων ἐν Βαβυλῶνι τέϑνηκεν᾽. ὃ 
δὲ κοινὸν πένϑος ἐπαγγείλας ἐπὶ τὴν Ἡφαιστίωνος 
ταφὴν ἠπείγετο" of σκοποὶ τῶν Κοσσαίων, ἀναξευγνύν- 

τας ὡς εἶδον [αὐτοὺς], αὐτοὶ διεσπάρησαν. ᾿Ζ4λέξανδρος 

νύκτωρ ἱππέας πέμψας τὴν ἐς τὰ ὄρη πάροδον ἀφύ- 
λακτον κατελάβετο καὶ τῆς οδοιπορίας ἀποκλένας, ἐπι- 

φανεὶς τοῖς ἱππεῦσι σὺν αὐτοῖς τὴν Κοσσαίων χώραν 

ἐχειρώσατο. τοῦτο τὸ ἔργον τῆς ἐπὶ Ἡφαιστίωνι λύπης 

παρηγόρημα φασὶν ᾿4λεξάνδρῳ γενέσϑαι. 

᾿Δλέξανδρος ἐν τοῖς Περσῶν βασιλείοις ἀνέγνω 82 
τὸ βασιλέως ἄριστον καὶ δεῖπνον ἐν κίονι χαλκῷ γε- 

γραμμένον, ὅπου καὶ οἵ ἄλλοι νόμοι, οὖς ἔγραψε 

Κῦρος. εἶχε δὲ οὕτως" 
πυραμίνων ἀλεύρων καϑαρῶν τετρακόσιαι ἀρτάβαι 

— ἡ δὲ ἀρτάβη ἡ Μηδικὴ μέδιμνός ἐστιν ᾿4ττικός ---" 
τῶν δὲ δευτέρων ἀλεύρων μετὰ τὰ καϑαρὰ τριακόσιαι 
ἀρτάβαι" καὶ τῶν τρίτων τριακόσιαι ἄλλαι ἀρτάβαι. 

Πυραμίνων μὲν ἀλεύρων τῶν πάντων ἀρτάβαι εἰς 

τὸ δεῖπνον χίλιαι. κριϑαμίνων δὲ ἀλεύρων τῶν κάρτα 

καϑαρῶν διακόσιαι ἀρτάβαι. τῶν δὲ δευτέρων τετρα- 
κόσιαι" [καὶ τῶν τρίτων τετρακόσιαι" τὸ σύμπαν δὲ 

Οδρ. 8. 882. Cf. Athen. 4, p. 145. — The Classical Journal, 
vol. 30, p. 370—374, Remarks on ἃ Passage of Polyaenus. 

2 ὑψηλὰ [ἔχουσαν] Patakis; habere V | 3 ἑλεῖν [ἦν] Sittl | 
4 ἀγγέλων Ε|6 σχοσσαίων F Ι ἀναξευγνύντας p; ἀναξευγνύντες 
F || 7 [αὐτοὺς] αὐτοὶ Cas.; αὐτοῖς D | 10 κποσσιαίων F | 17 πυρα- 
μηνῶν F, et sic infra | τετρακόσιαι ἀρτάβαι K; τετρακοσίας ἀρ- 
τάβας F vulg. | 22 κριϑαμηνῶν F, et sic infra i 24 [καὶ τῶν τρί- 
τῶν τετρακόσιαι) atque itidem 'de tertia quadringentiae V ex 
coniectura, αὖ numerum millenarium expleret; om. F. 
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τῶν κριϑαμίνων ἀλεύρων χίλια ἀρτάβαι. χόνδρου δὲ 
ἐξ ὀλυρῶν πεποιημένου διακόσιαι ἀρτάβαι. παιπάλης 

ἐξ ἀλφίτων πεποιημένης ὡς εἰς κυκεῶνας δέκα ἀρτάβαι. 
καρδάμου κεκομμένου δεσησμένου λεπτοῦ *»* [ἀρτάβαι]. 

πτισάνης δέκα ἀρτάβαι" σινήπυος σπέρματος τρίτον 

ἀρτάβης. 
πρόβατα, οἵ ἄρσενες τετρακόσιοι" βύες ἑκατόν" 

ἵπποι τριάκοντα᾽ χῆνες σιτευτοὶ τετρακόσιοι" τρυγόνες 

τριακόσιαι" ὀρνέϑια παντοδαπὰ μικρὰ ἑξακόσια ἄρνες 
τριακόσιον" νεοσσοὶ χηνῶν éx«vóv' δορκάδες τριά- 

κοντα. 
γάλακτος αὐϑημερινοῦ δέκα μάριες --- μάρις δὲ ἐστὶ 

δέκα χόες ᾿Δ4ττικοί ---- ὀξυγάλακτος ἡδυσμένου δέχα μά- 
ρίδς. σκορόδων τάλαντον σταϑμῷ᾽ κρομύων ἡμιτάλαν- 

τον σταϑμιῷ τῶν δριμέων. φύλλου ἀρτάβη. ὀποῦ σιλφίου 

δύο μναῖ" κυμίνου ἀρτάβη" σιλφίου τάλαντον σταϑμῷ. 
μύρου ἐκ μήλων γλυκέων τέταρτον μέρος ἀρτάβης" 

κυχεῶνος ἐκ σιδίων ὀξέων ἀρτάβη, μύρου ἐκ xvuívov 

τέταρτον μέρος ἀρτάβης. σταφέδος μελαίνης τρία 

τάλαντα σταϑμῷ" ἀνήϑου ἄνϑους τρεῖς μναῖ σταϑμῷ" 

μελανϑίου τρίτον μέρος ἀρτάβης᾽ διαρίνου σπέρμα δύο 

. 8 ἐξ ἀλφίτων Patakis et Malina thes, 2; ἐν ἀλφίτῳ F vulg.; 
ἐπ᾽ ἀλφίτῳ Roth || ὡς del. K|4 σεσησμένου vulg.; σεσημμένου 
F | 5 σινήπυος V] σινήπιος, vulg. | 12 δὲ M; om. F vulg.: ef. 
supra p. 181,18 | 17 μύρου W; ἱεροῦ F vulg.: notum esse μύρα 
πίνειν et μυροποιοὺς regis Persarum commemorari apud Athen. 
13, 608.A. adnotat W | yAvxéíow K; γλυκέως. M; γλυκέος F || 18 
κπυκεῶνος Dm; κοκκεῶνος FV || ἐκ σιδίων M; ἐκίδων F vulg. | 
μύρου W; κηροῦ F | 19 μελαίνης D; μδλέμηρ F; μελεύης M; 
μελιτίνης coni. W | 20 ἀνήϑου V5 χνήϑου E; κνήκου Cas. K: 
cf. infra p.183, 7. 19'| μναῖ Roth; μνᾶς F vulg. | 21 μελανϑίου 
K; μελάνϑρυον F || διαρένου arm, τὰ coll. Hesychio “διάρινον 
τὸ curnmz ; διὰρρινὸς F; διὰ δινὸς M 
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xamétueg' σησάμων, καϑαρῶν δέκα ἀρτάβαι. γλεύκους 

ἐξ οἴνου πέντε. μάριες:. ῥαφανέίέδων ἑψανῶν. γογγυλί- 

δῶν ἐσκευασμένων. ἐν. ἄλμῃ πέντε μάριες: καππάρεως 

ἐσκευασμένης ἐν ἅλμῃ, ἐξ ἧς τὰς ἀβυρτάκας ποιοῦσι. 
πέντε μάριες, ἁλῶν δέκα ἀρτάβαι. Αἰϑιοπικοῦ κυμί- 
vou ἕξ καπέξζιες --- ἡ δὲ καπέξις, ἐστὶ χοῖνιξ ᾿4τεική ---" 

ἄνηϑον. αὖον. τριάκοντα μνᾶς ἕλκον. σελίνου σπέρ- 

ματος τέσσαρες καπέξιες. ἐλαίου σηδαμίνου δέκα μάριες" 

ἐλαίου ἀπὸ γάλακτος πέντε μάριες: ἐλαίου ἀπὸ τερμίν- 

ϑὼν πέντε μάριες᾽ ἐλαίου ἀκανϑίνου πέντε μάριες" 

ἐλαίου ἀπὸ ἀμυγδάλων τῶν γλυκέων τρεῖς μάριες. 

ἀμυγδάλων αὔων τῶν γλυκέων τρεῖς ἀρτάβαι. οἴνου 

πεντακόσιαι. μάριες. 

ὅταν Ób ἦ ἐν Βαβυλῶνι ἢ ἐν Σούσοις, τὸν. μὲν 
ἡμίσεα, ἐκ τῶν. φοινίκων οἶνον παρέχει, τὸν δὲ ἡμίσεα 
ἀμπέλινον. ξύλων διακόσιαι ἅμαξαι" ὕλης ἑκατὸν 

ἅμαξαι" τοῦ ὕοντος. μέλιτος ἑκατὸν παλάϑαι τετράγω- 
voL ἀνὰ δέκα μνᾶς ἕλκουσαι. ὅταν ἐν τῇ Μηδικῇ ἢ, 
ταῦτα διαδίδωσιν. χνήχου σπέρματος τρεῖς ἀρτάβαι. 

κρόχου δύο μνᾶς ἕλκοντος σταϑμῷ. ταῦτα μὲν εἰς 

πότον v& καὶ ἄριστον ἀναλίσκεται. 

1 καπετίες F: cf. Hultsch, Metrologie?, p. 478 (8 45, 3); 
Oppert, Journa! Asiatique 1874, tom. IV, p. 459 confert Neo- 
persarum vocem kapicch et Arabum gafiz, de Lagarde, Arme- 
nische Studien (Abh. d. Gótt. Ges. d. W. XXII, p. 74) Arme- 
niorum Kkapic', unde Polyaeni eméng in καπέξις corrigendum 
esse censent | σησάμων K; σισάμων F | δέκα) δύο. Dm | 2 αἶψα- 
d F | 4 τὰς ἀβυρτάκας M; τοὺς ἀβυρτακας F; τοὺς ἀβυρτάκους 
D|6 καπετειαις F,, καπέτιες F, || 8 καπιτιες EF || σησαμίνου K; 
σισαμίνου F || 9 τερμίνδων p; vagud iv ai FE; olei terchinthini 
V| 10 ἀκανϑίνου EF vulg. ut Ctesias apud Athen 2, 74, p. 67; 
ἀπὸ ᾿Δἀκανϑίου M | 14 ἢ vulg.; ἢ F | 19 διαδίδωσιν ὍΣ Roth, 
ut infra p. 184, 1. 9. 11; διδωσι F | κνήκου K; κνέκου F | 21 πότον 
Rud. Schoell; τόπον Y; δεῖπνον M; τὸ δεῖπνον W. 
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διαδίδωσι δὲ πυραμίνων ἀλεύρων τῶν καϑαρῶν 
πεντακοσίας ἀρτάβας᾽ κριϑαμέίνων δὲ καϑαρῶν ἀλεύ- 
oov χιλίας ἀρτάβας" καὶ τῶν δευτέρων χιλίας ἀρτά- 

βας. σεμιδάλεως πεντακοσίας ἀρτάβας" χόνδρου τοῦ 
ἐκ τῶν ὀλυρῶν πεντακοσίας μάριας" κριϑὰς τοῖς χτή- 5 

νεῦι δισμυρίας ἀρτάβας" ἀχύρων μυρίας ἁμάξας" κάρ- 
φους πεντακισχιλίας ἁμάξας. ἐλαίου σησαμίνου διακοσίας 

- μάριας᾽ ὄξους ἑκατὸν μάριας᾽ καρδάμου κεχομμένου 
λεπτοῦ τριάκοντα ἀρτάβας. ταῦτα μὲν πάντα διαδί- 

δωσι ταῖς στρατιαῖς ὅσα εἴρηται. βασιλεὺς δὲ σὺν 10 

τῷ ἀρίστῳ καὶ τῷ δείπνῳ καὶ οἷς διαδίδωσι τοσαῦτα 
ἀναλίσκει τῆς ἡμέρας. 

ταύτην τοῦ δείπνου τὴν παρασκευὴν οἵ μὲν ἄλλοι 5.8, 

Μακεδόνες ἀναγνόντες ἐθαύμασαν ὡς εὐδαίμονα" ᾽4λέ- 
ξανδρος δὲ κατεγέλασεν ὡς κακοδαίμονος καὶ μακρὰς 15 
ἀσχολίας ἐχούσης, ὥστε καὶ τὸν κίονα, ἐν ᾧ ταῦτα 

ἐγέγραπτο. καϑελεῖν προσέταξεν εἰπὼν πρὸς τοὺς φίλους" 

οὐδαμῶς συμφέρει τοῖς βασιλεῦσιν οὕτως ἀσώτως 
δειπνεῖν διδάσκεσθαι" ἀνάγκη γὰρ τῇ πολλῇ ἀσωτίᾳ 
καὶ τρυφῇ πολλὴν ἀνανδρίαν ἕπεσϑαι" ὁρᾶτε δὲ καὶ 20 
τοὺς τηλικούτων δείπνων πιμπλαμένους ἐν ταῖς μάχαις 

ταχέως ἡττωμένους." 

4. ANTIIIATPOZ. 

881 1 ᾿ἀντίπατρος ἐν τῇ Τετραχωριτῶν στρατεύων ἔταξε 

Cap. 4. 81. De tempore cf. Droysen I, 1, p. 392 sqq. et 
not. 2 in p. 394. 

1 διαδίδωσι δὲ M; δὲ δι᾿ ἃ δίδωσι F; δὲ διὰ δόσιν D || 
8 δευτέρων Maasv.; δὲ ἑτέρων F; ἑτέρων D | 5 κριϑὰς bis scr. 
in F | 7 σισαμένου F | 10 τοῖς στρατιώταις coni. W | 12 &va- 
λίσκει διαδίσωσι ἘΠ; illud del. K, Patakis, Malina | 15 μακρὰν 
F | 20 ἀνανδρέαν καὶ μαλακίαν H | 24 Τετραχωριτῶν M; Τετρα- 
χωρητῶν F sed infra p.185,4 Τετραχωρῖται. 
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τὸν χύρτον τῶν ἵππων ἐμπρῆσαι τὸν περὶ τῇ σκηνῇ. 
οἱ μὲν ἐνέπρησαν, ὃ δὲ σαλπιγκτὴς ἐσήμηνεν" oí δὲ 

Μακεδόνες περὶ τὴν σκηνὴν ἠθϑροίζοντο μετέωρα ἔχοντες 

τὰ δόρατα. ταῦτα ἰδόντες o Τετραχωρῖται καταπλα- 

γέντες ἐξέλιπον τὸ χωρίον᾽ ἀμαχεὶ δὲ ᾿Αντίπατρος 

ἐκράτησεν. 

᾿ἀντίπατρος τὸν Σπερχειὸν διαβῆναι ἐβούλετο. 2 828 

Θετταλῶν δὲ ἱππέων κωλυόντων διαβαίνειν, ὁ μὲν τὴν 

δύναμιν ἀπήγαγεν εἰς τὴν αὑτοῦ στρατοπεδείαν καὶ 

παρήγμειλε τοῖς Μακεδόσι μένειν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ 

τὰ σκευοφόρα μὴ λύειν. οἱ Θετταλοὶ δὲ εἰς τὴν “αμίαν 

ἀφιππεύσαντες ἠριστοποιοῦντο κατὰ τὰς οἰκίας. ᾿άντί- 
πατρος [ἐπανῆλϑε πρὸς] τὸν ποταμὸν καὶ φϑάσας διε- 

βίβασε τὴν δύναμιν, πρὶν ἐκβοηϑῆσαι Θετταλοὺς, καὶ 

κατελάβετο τὴν “αμίαν προσπεσών. 
᾿Δντίπατρος ἐν Θετταλίᾳ βουλόμενος φαντασίαν 8 828 

τοῖς πολεμίοις παρασχεῖν ἱππέων πολλῶν συναγαγὼν 

ὄνους πολλοὺς καὶ ἡμιόνους συνέταξεν εἰς ἴλας, καὶ 

ἀνεβίβασεν ἄνδρας ὅπλισιν ἱππικὴν ἔχοντας" προέταξε 
δὲ ἑκάστης ἴλης τὸν πρῶτον ξυγὸν ἀληϑινῶν ἱππέων. 

τούτους ὁρῶντες οἵ πολέμιοι καὶ τοὺς ἑπομένους ἱππεῖς 

εἶναι νομίσαντες καταπλαγέντες ἔφευγον. τούτῳ τῷ 

στρατηγήματι καὶ ᾿Δ4γησίλαος ἐχρήσατο πρὸς ᾿Δέρο- 

Cap. 4. $ 2. Cf. Kallenberg, Philol. 36, p. 504. 
Cap. 4. 8 8. De fonte οὗ J. p. 577 sq. 

2 ἐσήμηνεν F] ἐσήμαινεν vulg. | 9 ἐπήγαγεν M; ἀνήγαγεν 
Roth || αὑτοῦ Cas.; αὐτὴν F | 13 [ἐπανῆλθε πρὸς] suppl. "d 
18 ἴλας vulg. et ubique scribendum censet Hertlein; εἴλας 
passim | 19 ὅπλησιν F | προέταξε Patakis; προσέταξε F || 20 ἕκά- 
στης εἴλης coni. W coll. 2, 1, 80. 7,6, 6; ἑκάστῃ εἴλῃ F || 23 "4ys- 
σίλαος] cf. 52, 17 sqq., Eumenis simile strategema non traditur 
a Polyaeno. 
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zov. ἐν Μακεδονίᾳ xol Εὐμένης πρὸς ᾿Δἀντίγονον ἐν 
"Aaía. 

5. IIAPMENISN. 

Παρμενίων μετὰ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχην ὑπὸ ᾿4λεξάν- 
δρου πεμφϑεὶς εἰς Δαμασκὸν ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν 

Περσῶν συνῆψε τοῖς σκευοφόροις. ἐπεὶ δὲ οἵ βάρβαροι 

φοβηϑέντες ἔφυγον, ἐννοήσας Παρμενίων, ὅτι μὴ δύ- 

ναται διασῶσαι τοσαύτην ἀποσκευὴν, τῶν κομιζόντων 

βαρβάρων φυγόντων, τρεῖς ἴλας ἱππέων πέμψας πρὸς 
αὐτοὺς ἐκήρυξεν “ὃς ἂν μὴ ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ ζάβηται 
τῶν ἰδίων ὑποξυγίων, φονευϑήσεται᾽. τοῦτο τὸ κή- 

ρυγμα οἵ βάρβαροι δείσαντες αὖϑις προσῆλϑον τοῖς 

ὑποξυγίοις καὶ τὴν ἀποσκευὴν διεκόμισαν. 

6. ANTIPONOX. 

᾿Δντίγονος ἐκράτησε Κορίνϑου τοιῷδε στρατη- 

γήματι. ᾿Δ4λέξανδρος ὁ κατέχων ᾿ἀκροκόρινϑον ἐτελεύ- 

10 

τησεν᾽ ἦν αὐτῷ γυνὴ Νίκαια ἡλικίας ἅλις ἔχουσα. 

ταύτην ᾿Δντίγονος τῷ υἱῷ “4]ημητρίῳ μνηστεύεται" 

ἡ δὲ ἀσμένη μειρακίῳ καὶ βασιλεῖ πρὸς γάμον αὑτὴν 

ἐπέδωκεν. ἦν ϑυσίᾳ μεγαλοπρεπής" πανήγυρις λλη- 

vixi)" ᾿Δμοιβεὺς κιϑαρῳδεῖν ἔμελλε: πολλὴ σπουδὴ περὶ 

τὴν ϑέαν qv: τὴν Νίκαιαν αὐτὴν ἐν φορείῳ βασιλικῶς 

Cap. 6. De fontibus cf. 7. p. 618—627. 
Cap. 6. $ 1. Cf. Plut. Aiak 17. — Cf. Droysen III, 1, 

p. 419 et not. 1, qui haec ad Phylarchum refert. 

6 Περσῶν Freinsheim ad Curt. 3, 13, 9; πεξῶν F 1 7 ἔφυγον 
ΕἸ ἔφευγον vulg. | 12 αὖϑις Hertlein; αὐταὶ F; αὐτοὶ aut deleri 
aub in αὐτίκα mutari vult K || 19 xal, βασιλεῖ R censor Ienensis 
Patakis; βασιλεῖ καὶ EF; καὶ del. Καὶ | 22 φεραέῳ F || βασιλικῶς Plut, 
et V; βασιλικῷ F: of. Ἴ 8, 9. 

20 
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κεκοσμημένῳ, τρυφῶσαν καὶ ϑρυπτομένην, δορυφόροι 

παρέπεμπον. ἐς δὲ τὸ ϑέατρον ἐσιούσης, μακρὰν χαίρειν 

τῷ κιϑαρῳδῷ καὶ τῷ γάμῳ. φράσας ᾿Αντίγονος ὥρμη- 

σεν ἐπὶ τὸν ᾿ἀκροχκόρινϑον καὶ τῶν φυλάκων περὶ τὴν. 
πανήγυριν ἀσχολουμένων καὶ ϑέαν. κατειληφύτων ῥα- 
δίως κατέσχε τὸ χωρίον καὶ τῆς Κορένϑου πάσης ἐκρά- 

vQ6s στρατηγήματι τῷ γάμῳ χρησάμενος. 
"Avríyovog ταῖς πρεσβείαις χρηματίζων προεδιδά- 2 

ὄκετο ἐκ τῶν ὑπομνημάτων, τίνες εἶεν ὡς αὐτὸν οἵ 
καὶ πάλαι πρεσβεύσαντες καὶ μετὰ τίνων καὶ ὑπὲρ. 

οἵων πραγμάτων. ἐν δὲ ταῖς ἐντεύξεσιν ἀπομεμνημέ- 

vog ἑκάστου πρὸς τοὺς πρεσβεύοντας πάντας ἐξε- 

πτόησεν ὡς μνήμην ἔχων ὑπερβάλλουσαν. 
᾿ἀντίγονος Μέγαρα πολιορκῶν τοὺς ἐλέφαντας 9 266—326 

ἐπῆγεν. οἵ Μεγαρεῖς σύας καταλείφοντες ὑγρᾷ πίσσῃ 

καὶ ὑφάπτοντες ἠφίδσαν᾽ αἵ δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸς και- 
ὄμεναι κεκραγυῖαι πολλῷ δρόμῳ εἰς τοὺς ἐλέφαντας 

Cap. 6. 8 2. Ad Antigonum Demetrii filium referunt 
Droysen 11, 1, p. 315 et Kallenberg, Philol. 36, p. 227; sed cf. 
J. p. 627. 

Cap 6. 8 3. Ex Phylarcho coll. Aeliano de nat. animal. 
11, 14 et Athen. 13, 85 p. 606. — De tempore cf. praeter Droysen. 
III, 1, 236 sq. Le Bas, le siége de Mégare, Paris 1842 et v. Wila- 
mowitz- Móllendorff, Antigonos von Karystos, p. 226, not. 50. 

2 μακρὰν W coll. 5, 86: μακρὰ F l 8 προεδιδάσκετο Pata- 
kis 'et Hertlein; προεδίδασκεν F | 9 εἶεν om. vulg. cf. 5, 2, 4. 
5, 2, 15 || of xol ,F] καὶ of MCD; εἰ καὶ K addito [of mosc- 
βεύοντες] post εἶεν || 12 ἑκάστου [φηϑ'έντος} πρὸς τοὺς πρεσ- 
βεύσαντας R || πάντας H, om. F | ἐξεπτόησεν (— ἐξέπληξεν) vel 
ἐξεπτοέησεν E et Hertlein (cf. ad 1, 3, 4); ἐξεποίησεν F; ἐξέ- 
πλησσεν Cas., quod confirmari videtur lectione H ἕνα ἀπομνη- 
μονεύων 1 ταῦτα πάντας ἐκπλήσσῃ ὡς πολυμνήμων et Leonis Taet. 
20, 219 ἕνα ἐν. ταῖς ἐρωτήσεσι καὶ συντυχίαις ἐκπλήσσῃς, αὐτοὺς 
ὡς πάνυ μνημονικπὸς καὶ πολύπειρος | 13 μνήμη F | 14 μέγα F, || 
15 ἐπῆγεν FS vulg.; ἐπήγαγεν M. 



188 Polyaen. IV, 6, 3— 4. 

ἐνέπιπτον oí δὲ οἰστρῶντες καὶ ταρασσόμενοι ἄλλος 
ἄλλῃ διέφευγον. ᾿Δντέγονος τοῦ λοιποῦ προσέταξε τοῖς 

Ἰνδοῖς τρέφειν ὗς μετὰ τῶν ἐλεφάντων, ἵνα τὴν ὄψιν 
αὐτῶν καὶ τὴν κραυγὴν τὰ ϑηρία φέρειν ἐϑίξοιτο. 

"Avvíyovog ᾿Δντέπατρον κινδυνεύοντα βληϑῆναι 
ὑπὸ Μακεδόνων ἔσωσε. τοῦ στρατοπέδου μέσος ἦν 
ποταμὸς ὀξὺς τὸ ῥεῦμα γέφυραν ἔχων" ἔνϑεν οἵ Μακε- 

δόνες ἐσκήνουν ἐχεῖϑεν ᾿ἀντίγονος ἔχων ἱππέας ὃμο- 
φρονοῦντας. oí μὲν μετὰ πολλοῦ ϑορύβου καὶ μεγάλης 

βοῆς ἤτουν χρήματα βαλεῖν ἀπειλοῦντες, εἰ μὴ λάβοιεν" 

᾿Αντίπατρος δὲ μὴ ἔχων δοῦναι ἦν ἐν ἀμηχάνῳ. ᾿άντί- 
yovog ἔφη πρὸς αὐτὸν “ἀλλ᾽ ἔγωγέ σοι δώσω καιρὸν 

ἀφόδου᾽. ταῦτα εἰπὼν, ἐν αὐτῇ τῇ πανοπλίᾳ διαδρα- 
μὼν τὴν γέφυραν, μέσας τεμὼν τὰς φάλαγγας ἕκάστῳ 

προσήει ἐοικὼς δημηγορήσοντι. oí Μακεδόνες ὡς 

ἀνδρὶ τῶν ἐπιφανῶν ἐξεχώρουν xol παρίεσαν καὶ 

πάντες εἵποντο ἀκουσόμενοι [ὧν] προλέγειν μέλλει. ἐπεὶ 

δὲ περιέστη τὸ πλῆϑος, μακρὰ ἐδημηγόρησεν ἀπολο- 

γούμενος ὑπὲρ ᾿Δντιπάτρου, ἐπαγγελλόμενος, παρακα- 

λῶν, διαλλάσσων. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς μακρᾶς δημη- 

γορίας ᾿Δἀντίπατρος μετὰ τῶν ἱππέων τὴν γέφυραν 

παρελϑὼν ἐξέφυγε τοὺς ἀπὸ τῶν στρατιωτῶν λέϑους. 

Cap. 6. $ 4. Cf. Diod. 18, 39, 3. — Kallenberg, Philol. 
36, p. 528. 

2 διέφυγον C. Müller | 5 βληϑῆναι corr. Hardtius in cod. à; 
κληϑῆναι p; κλυϑῆναι F; lapidaretur (καταλευσϑῆναι) V Cas. K: 
cf. infra v. 10 | 8 ἀντέγονος V; ᾿ἀντίπατρος F | 10 βαλεῖν M; 
καλεῖν F | 16 παρέεσαν K; παρήεσαν F| 17 àv προλέγειν MC; 
edicere V; ὧν λέγειν vulg.; ὧν om. F || 18 περίεστι F || 19 ἐπαγ- 
ysióusvog F | 22 παρελϑὼν Cas.; προελϑὼν F. 
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e157 . "4vríyovog ὃ πρῶτος, [εἰ μὲν δύναμιν εἶχε] αὐτὸς D 

ἰσχυροτέραν, τῷ πολέμῳ σχολαίτερον ἐχρῆτο᾽ εἰ δὲ 

ἀσϑενεστέραν, φιλοκινδύνους τὰς ἐπιϑέσεις ἐποιεῖτο 
τοῦ ξῆν ἀγεννῶς τὸ ϑνήσκειν ἀνδρείως αἱρετώτερον 

5 ἡγούμενος. 
᾿Δντίγονος ὃ ὅτε περὶ Καππαδοκίαν ἐχείμαξεν, ἀπέστη .- 6 52019 

σαν αὐτοῦ Μακεδόνες ὁπλῖται τρισχίλιοι. οὗτοι κατα- 
λαβόμενοι λόφους καρτεροὺς Δυκαονίαν ἐπόρϑουν, ἤδη 

δὲ καὶ Φρυγίαν. "Avríyovog κτεῖναι μὲν τοσούτους 

10 ὠμὸν ἡγεῖτο᾽ ἐδεδοώκει δὲ, μὴ προσϑοῖντο τοῖς πολε- 

μίοις, ὧν ᾿Δλκέτας ἦρχεν. τοιοῦτό τι οὖν ἐμηχανή- 

Gero. καϑῆκε πρὸς αὐτοὺς Δεωνίδαν τῶν ἰδίων ἡγε- 

μόνων [ὡς ἐπὶ] κοινοπραγίᾳ τῆς ἀποστάσεως δή᾽ οἵ δὲ 

ἄσμενοι τὸν ἄνδρα ἐδέξαντο καὶ στρατηγὸν εἵλοντο. 

16 “εωνίδας πρῶτον μὲν ἔπεισεν αὐτοὺς προστέίϑεσϑαι 

μηδενὶ, ὥστε γε τοῦτο πρῶτον ᾿Δντιγόνῳ κατώρϑωτο᾽ 

ἔπειτα δὲ κατήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λόφων ἐς χωρίον 

ἱππάσιμον, ἀφίππους ὄντας. ἐνταῦϑα προσιππασάμε- 
vog ᾿Δἀντίγονος Ὁλκίαν καὶ δύο τῆς ἀποστάσεως ἐξάρ- 

20 χους συνέλαβεν. οἵ μὲν ὑπὲρ σωτηρίας αὑτῶν ἱκέτευον. 

ὁ δὲ ἀφήσειν τούτους ὑπέσχετο, εἰ μετὰ ἡσυχίας εἰς 

1 εἰ μὲν δύναμιν εἶχε] W addidit ex Η ὅτι Ἀντίγονος εἰ μὲν 
εἶχεν μείξονα δύναμιν; post πρῶτος lacuna iu F; ἔχων χεῖρα 
post ἰσχυροτέραν add. vulg. Roth, qui codicis folium cireum- 
cisum sive ambustum fuisse statuens has notavit lacunas: 
v. 1 * x αὐτὸς icy. , 9 Ἐπὴν βιαίου κινδύνου, 6 "Avvíyovog * x 

οἷς περὶ; 9 Φρυγίαν * κ (deest verbum). "Avcíyovog , 11 ἦρχεν 
*-* οὐ πρὸς ὁτιοῦν, 18 x* * κοινοπραγία: p. 190, 8 * * ὡς, 
7 ἐδίωκε * τοῦ ξῆν, 14 x * κατέλαβε | 8 φιλοκινδύνους Η 
(εἰ δὲ ἀσϑενεστέραν νέους καὶ φιλοκινδύνους τὰς ἐπιϑέσεις 
προετρέπετο); Jes κινδύνου F; μετὰ κινδύνου R | 6 ὅτε Rud. 
Schoell; oig F; οὗτος Cas. | 11 Ἀλκέτας Cas.; Μακέτας F || τοι- 
οὗτό τι ovv vulg.; οὐπροσοτιοῦν F | 13 [ὡς ἐπὶ] Sittl; [ἐπὶ] 
vulg. | 20 αὐτῶν F. 



190 Polyaen. IV, 6, 6—8. 

"Μακεδονίαν ἐπανέλϑοιεν. ἐπὶ τούτοις ἐσπείσαντο καὶ 

ἀνεχώρησαν. "Avvíyovog 4sovíüav τῶν ἀνδρῶν ἡγή- 
σασϑαι μέχρι Μακεδονίας [ἐκέλευσεν] «0g ἀσφαλῶς 
αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκείαν παραπέμψοντα. 

819 T ᾿Δντίγονος Ἄτταλον, ᾿Δλκέταν, Zlóxwov, στρατη- 5 
γοὺς Μακεδόνων οὐκ ἀδόξους, ἐν αὐλῶνι Πισιδικῷ 

στρατοπεδεύοντας ἐδέωκε κρύβδην. τῶν δ᾽ ἐλεφάντων 

κλαγξάντων καὶ φρυαξαμένων ἤσϑοντο, ὡς ᾿ἀντίγονος 

προσάγοι" μόνῳ γὰρ τούτῳ παρασκευὴ τοιούτων ϑη- 
ρίων ἦν. ᾿“λκέτας τὸ πελταστικὸν ἀναλαβὼν τὴν διὰ 10 

τῶν ὀρῶν τραχεῖαν καὶ δύσβατον οὖσαν ἠπείγετο. κατα- 
λαβέσϑαι. ᾿Δντίγονος "AAxézav μὲν οὐκ ἐδίωξε᾽ λοξώ- 
σας δὲ τὴν στρατιὰν ὑπὸ τοὺς τῶν ὀρῶν λαγόνας ἔσπευσεν 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον [καὶ] κατέλαβε τῶν πολεμίων τοὺς 

μὲν ἄρτι ὁπλιζομένους. τοὺς δὲ ἀόπλους. ταρασσομέ- 15 
νους δὲ πάντας᾽ ὥστε φόνου μὲν ἀπεχόμενος, σωτη- 

ρίαν δὲ ὑποσχόμενος χωρὶς μάχης ἐνίκησεν. 

818 8 ᾿Αντιγόνου νῆες ἑκατὸν τριάκοντα, ὧν ἦν ναύαρχος e.51,12 

Νικάνωρ, ἐναυμάχησαν πρὸς τὸ Πολυσπέρχοντος ναυ- 
τικὸν, οὗ Κλεῖτος ἐναυάρχει. Ἑλλήσποντος, ἔνϑα ἡ 30 

Cap. 6. 8 7. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 18, 44 sq. 
— Cf. Kallenberg, Philol. 36, p. 644. 

Cap. 6. 8 8. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 18, 72. 
— Droysen II, 1, p. 231, not. 1 et 2. 

1 ἐσπείσατο καὶ ἀνεχώρησεν Avvíyovog F, corr. vulg. | 8 [2x£- 
Asvosv] Cas.|| 5 ᾿Δλκίταν F || 6 αὐλῶνι Cas.; «vio F || 7 κρύβδην 
K ex V clam; vo? ξῆν F | 8 φρναξαμένων K ut 1,:46; φριξα- 
μένων F; φριμαξαμένων P | 9 “προσάγοι ΕἼ προσάγει M. vulg. || 
13 τοὺς Εἰ; τὰς vulg.: cf. Lobeck ad Soph. Ai. 667 | ἔσπευσεν. 
ΕἼ ἔσπευδεν vulg. | 14 [καὶ] κατέλαβε W ex V eosque obruit; 
κατέλαβε δὲ vulg. κατελαβεν τὰς F | 18 "wzíyovoc νῆας ἔχων 
ἐπὰν ἐναυμάχησε D; ἄντ. ναῦς ἔχων... -.ναυμαχήσας H | 19 Πολυ- 
σπέρχοντος H et C marg.; Πολυν χοστος F. 
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μάχη. Νικάνωρ τῶν ναυτῶν ὑπ᾽ ἀπειρίας πρὸς évav- 
τίον κῦμα βιαξομένων ἀπέβαλε ναῦς ἑβδομήκοντα. 

τῶν πολεμίων λαμπρῶς νικησάντων “παρῆν ᾿Αντίγονος 

ἑσπέρας καὶ τὴν ἧτταν οὐκ ἔδεισεν. ἀλλὰ τοὺς μὲν 

ἐπὶ τῶν λοιπῶν vegov ἑξήκοντα ἑτοίμους εἶναι πρὸς 

ναυμαχίαν αὖϑις νυχτὸς ἐκέλευσε᾽ τῶν δὲ ὑπασπιστῶν 
τοὺς ἀλκιμωτάτους ἐπιστήσας τοῖς σκάφεσι προσέταξεν 

ἀπειλεῖν ὡς ἀποκτενοῦσι τοὺς μὴ χωροῦντας ἐς μάχην. 

Βυζάντιον δὲ φίλην ἔχων, ἐγγὺς οὖσαν, ἐντεῦϑεν ὑπη- 

ρεσέαν ναυτικὴν διὰ τάχους ἐκέλευσε [ἐπιπλεῦσαι], 

πελταστὰς καὶ ψιλοὺς καὶ τοξότας χιλίους παρὰ τὰς 

ναῦς τῶν πολεμίων δρμούσας ἀπὸ γῆς ἀκοντίζειν καὶ 

τοξεύειν ἔταξεν. ταῦτα μὲν ἐν νυκτὶ μιᾷ διετέτακτο. 

ἀρχομένης δὲ £o οἱ μὲν ἀπὸ γῆς ἐτόξευον καὶ ἠκόν- 
vi£ov* οἱ πολέμιοι 02, οἵ μὲν ἔτι καϑεύδοντες, οἵ δὲ 

ἄρτι. ἀφυπνίζοντες, ἀφυλάκτως ἐτιτρώσκοντο. ἄλλοι 

μὲν ἀνέσπων τὰ πρυμνήσια, ἄλλοι δὲ ἀνεῖλκον τὰς 
ἀποβάϑρας. ἄλλοι δὲ ἀγκύρας ἀνιμῶντο᾽ πάντων δὲ 

βοὴ καὶ τάραχος ἦν. ᾿Αντέγονος ἐσήμηνε καὶ ταῖς ἑξή- 
κοντὰ ναυσὶν ἐπιπλεῦσαι καὶ μετὰ ϑυμοῦ καὶ ῥοϑίέου 

ποιεῖσθαι τὰς ἐμβολὰς. αὐτίκα δὴ συνέβαινε, τῶν 
μὲν ἀπὸ γῆς βαλλόντων, [τῶν δὲ ἐπιπλεόντων,] 

κρατεῖν μὲν [τοὺς ἡττημένους, ἡττᾶσϑαι δὲ] τοὺς νε- 

νικηκότας. 

1 τῶν ναυτῶν Ἐς ΜΟ; τῶν αὐτῶν E τῶν αὑτοῦ vulg. | 
8 τῶν δὲ M | 6 ἀὖϑις] αὐτῆς coni. K; εὐθὺς Patakis | 
10 [ἐπιπλεῦσαι] suppl. W; [ἥκειν] K; ἐκάλεσε pro ἐκέλευσε 
Cas.; παρὰ yao τῶν Βυξαντίων. μεταπεμψάμενος ναῦς ὑπηρε- 
τικὰς Diod. 1l. l. | 11 χιλίους οὺς Cas. K | 22 βαλλόντων M; 
βαλόντων F i [τῶν δὲ ἐπιπλεόντων) K; τῶν μὲν ,ἔξωϑεν, τῶν δὲ 
ἀπὸ τῶν νεῶν ἐπιϑεμένων H | 23 [rog ἡττημένους, ἡττᾶσϑαι 
δὲ] suppl. W coll. 4, 18. ὕ, 21. ὅ, 22, 1 etc.; κρατεῖσθαι. omisso 
μὲν K. 
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389 ἀντίγονος μετὰ τὴν νίκην τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ 

ναυμαχίας πλεῖν τὰς ναῦς ἐπὶ Φοινίκης ἔταξε, τοὺς 

μὲν ναύτας ἐστεφανωμένους, τὰς δὲ πρύμνας κεκοσμη- 

μένας λαφύροις καὶ ἀκροστολίοις αἰχμαλώτων τριήρων" 

τοῖς δὲ κυβερνήταις ἐνετείλατο κατὰ τὸ πέλαγος παρα- ὕ 
πλεῖν πᾶσι μὲν ὅρμοις, πάσαις δὲ πόλεσι προσπελά- 

ἕξοντας, ὅπως ἡ νίκη διαβόητος ἀνὰ πᾶσαν τὴν ᾿Δ4σίαν 

γένοιτο. Φοίνισσαι νῆες ὁρμοῦσαι Κιλικίας ὑπὸ τῷ 
'"Pooío λιμένι χρήματα Εὐμένους ἄγουσαι Σωσιγένην 
ναύαρχον εἶχον. ὃ μὲν Σωσιγένης ἐπὶ ὀρϑέου πάγου 10 

διέτριβεν ἀποσκοπῶν τὴν τοῦ πελάγους κίνησιν. ot 

δὲ ἀπὸ τῶν Φοινισσῶν νεῶν, ὡς εἶδον τὰς νικώσας 

λαμπρῶς κεκοσμημένας, ἁρπάσαντες τὰ χρήματα ἐσ- 

ἐπήδησαν ἐς τὰς ᾿Αντιγόνου τριήρεις" αἵ δὲ αὐτίκα 

ἀνήγοντο πολλὰ χρήματα καὶ συμμάχους [ἄγουσαι]. 15 

Σωσιγένης δὲ ὁ "αὐαρχορ τὸ πέλαγος ἀπεσκόπει. 

811 10 ᾿ἀντίγονος καὶ Εὐμένης παρετάξαντο" ἀγχώμαλος ct t.e 

ἡ νίκη Εὐμένης κήρυκα περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεως" 
ἔπεμψεν. ᾿Δντίγονος πλείονας ὄντας τοὺς οἰκείους 
νεκροὺς λαϑεῖν βουλόμενος ἐπὶ τοσοῦτον κατέσχε τὸν 20 

κήρυκα, ἐφ’ ὅσον αὐτῶν πάντων τὰ σώματα ἔκαυ- —— 

192 Polyaen. IV, 6, 9 —10. 

Cap. 6. 8 9. Cf, Droysen II, 1, 157 sq. 
Cap. 6. 8 10. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 32. 

— Ad 88 10. 11. 12. 13 (et ad cap. 8, 8 4), quos inter se 
cohaerere apparet, cf. praeter Droysen. II, 1, p. 285 sq. Kallen- 
berg, Philol. 36, p. 654 sq., ubi Polyaeni, Plutarchi, Diodori, 
Nepotis narrationes comparantur. 

6 προσπελάξοντας M; προσπελάξοντος Ε ! 8 νέες F | 10 ὁρ- 
ϑίου πάγου M; ὀρϑίου μάγου F; Ὀρϑιουμάγου vulg.; Ὀρϑό- 
παγος Plut. Sulla 17 || 15 [ἄγουσαι] Cas. | 19 πλείονας vulg.; 
πλέονας F hoc uno loco | 20 κάτεσχε vulg., cf. 1, 30,5. 4,6, 17. 
ὕὅ, 2, 1.8; παρέσχε F; παρακατέσχε W ex Diod. παρακατασχὼν 
τὸν κήρυκα. 



10᾽ 

15 

20 

Polyaen. IV, 6, 10—11. 193 

Χ ’ » ec ' , N , Gev. ἐπεὶ δὲ πέρας ἔσχεν ἡ ταφὴ, τότε τὸν. κήρυκα 
ἀπέπεμψε συγχωρῶν τὴν ἀναίρεσιν. 

"Avtíyovog ἐν Γαδαμάρτοις τῆς Μηδίας προσε- 
, 3 , , M [A » 

χείμαξεν. Εὐμένης προκατελάβετο τὴν ὃδον ἄχρι στα- 

δίων χιλίων διατάξας τὴν δύναμιν πανταχοῦ. ἦν δὲ 
ἡ μὲν 000g παρὰ τὰς ὑπωρείας" τὸ δὲ κάτω πεδίον 
€ ' x LS ν 3 , A 3 , 

ὁμαλὸν, ἄνυδρον, ἀοίκητον, ov βοτάνην ἔχον, ov δέν- 

δρον, οὐ φυτὸν, ἀσφαλτῶδες δὲ καὶ πλῆϑον ἁλμυρίδος" 
3 LA 5 ' x , x ; , οὐκ ἄρα ἦν διαβατὸν οὔτε ξώοις οὔτε ἀνϑρώποις. 

Αντίγονος τὰς κατὰ τὴν ὁδὸν φυλακὰς ἐκκλῖναι στρα- 

τηγῶν μέσον ἔγνω τὸ πεδίον τεμέσϑαι. προσέταξε 

δὴ δάψασϑαι μυρίους ἀσκοὺς καὶ πλῆσαι τούτους ὕδα- 

τος καὶ σιτία δέκα ἡμερῶν πέψαντας ἔχειν καὶ κριϑὰς 

τοῖς ἵπποις καὶ χιλὸν αὐτάρκη. τὰ μὲν ηὐτρέπιστο᾽ 

ὁ δὲ διὰ τῆς ἀοικήτου μέσης ἦγε τὴν στρατιὰν τῇ 

νυχτὶ [πυρὰ] καίειν οὐκ ἐπιτρέπων. ἵνα μὴ τοῖς φυλάτ- 

τουσι τὰς ὑπωρείας κατάδηλον γένηται. καὶ μὴν μέχρι 

τέλους ἔλαϑον ἂν, εἰ ἐπείσϑησαν τῷ ᾿Αἀντιγόνου παραγ- 

γέλματι. ὀλίγοι δὲ αὐτῶν παγετώδους vvxrog γενο- 

μένης πῦρ ἀνέκαυσαν, ὥστε τὴν φλόγα ἰδόντες οἵ 

πολέμιοι συνῆκαν καὶ τὸ πεδίον ἐκβαινόντων προσ- 

βαλόντες κατὰ τὴν οὐραγίαν ἔστιν oUg τῶν ὑστάτων 

ἀπέκτειναν. ὅσον δὲ ἐπὶ τῷ ᾿Αντιγόνου στρατηγήματι 
ἀβλαβεῖς ἐσώϑησαν [ἂν] πάντες. 

Cap. 6. 8 11. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19,37. 
— Cf. Corn. Nep. Eumen. 8 et Plut. Eumen. 15 sq. 

3 Γαδαμάρτοις] cf. Droysen II, 1, p. 287, not. 2 et J. p. 622 | 
Μηδίας F, Diod., ut 4, ὁ, 14; Μηδείας Μ vulg. | 8 πλῆϑον K; 
πλῆθος F;. μεστὸν ἁλμυρίδος Plut. Eumen. 16 ! 11 μέσων F | τεμέ- 
σϑαι K; ἑπεμεσϑαι F; ἕπεσϑαι M vulg.: cf. 4,6, 4 [προσέταξε 
(corr. προέταξε) δὴ ῥάψασϑαι προσέταξεν μυρίους (sic) F | 13 
πέψαντας Cas.; TTE F | 16 [πυρὰ] Καὶ | 17 κατάδηλος K || 
24 [dv] Sittl. 

PornvAENvs, ed. Melber. 13 
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816 12 "Avvíyovog ἐν παρατάξει ὄρους ὑπτίαν Amyovae.502 
περιλαβὼν, ὡς εἶδεν Εὐμένους ἀνὰ τὸ πεδίον ἔκται —— 
Év οὐκ ἐχυρὰν, τοῖς ὀπισϑοφυλακοῦσιν ἐπιπέμψας 
ἱππικὰ στίφη πολὺ μέρος τῆς ἀποσκευῆς αὐτοῦ κατ- 

ἔσυρεν. 5 3 

316 13 ᾿Δντίγονος περὶ τὴν Γαβιηνὴν συνέβαλλεν Εὐμένει ο. 50,8 

μάχην. ἦν πεδίον λεπτόγεων xal ψαμμῶδες" ἐν τούτῳ 

συνιόντων μεγάλων στρατευμάτων αἴρεται νεφελώδης 

xóvia ἐπισκοτοῦσα καὶ φιλίοις καὶ πολεμίοις. ἡ μάχη 

μὲν ἐν χερσὶν ἦν. ᾿Δντίγονος δὲ τῶν Εὐμενείων στρα- 10 

τιωτῶν εἰδὼς ἑπομένην τὴν ἀποσκευὴν, ἐν ἧ γυναῖκες 

ἦσαν αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ παλλακαὶ καὶ οἰκέται καὶ 

χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ ὅσα ἄλλα ἐκτήσαντο ἀπὸ τῆς 
μετὰ ᾿Αλεξάνδρου στρατείας, ἐκέλευσεν ἐπιλέκτους ἴλας 

περιελάσαι τὴν ἀποσκευὴν ἐς τὴν ἑαυτῶν στρατοπε- 15 

δείαν. οἱ μὲν περιήλασαν ἀσχολουμένων τῶν πολε- 

μίων περὶ τὴν μάχην καὶ τῆς κόνεως ἐπισκοτούσης. ἑ 

ἐπεὶ δὲ πέρας ἔσχεν ἡ μάχη [καὶ] πεντακισχίλιοι μὲν ἑ 

ἔπεσον ᾿Αντιγόνου, τριακόσιοι δὲ Εὐμένους, μέγα δὴ | 

φρονοῦντες ἐπὶ τῇ νίκῃ διελύϑησαν. ἐπεὶ δὲ τὴν 20 
ἀποσκευὴν εἶδον ἡρπασμένην καὶ τοὺς οἰκείους ἀπο- | 
λωλότας, ἀϑυμία xal ϑρῆνος ἦν τῶν νενικηκότων, | 

ὥστε οἱ πλεῖστοι διὰ τὸν ἔρωτα τῶν οἰχείων ἐπρεσ- 
βεύοντο παρὰ ᾿Αντέγονον ἀξιοῦντες αὐτῷ προστίϑεσϑαι. | 
"Avtíyovog τὴν ἀποσκευὴν τῶν Εὐμενείων στρατιωτῶν 95 . 

Cap. 6. 8 18. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 42 sq. 
— Of. Plut. Eumen. 16 sq. 

2 περιβαλὼν K| 6 συνέβαλλεν ΕἼ συνέβαλε vulg.| 11 ἕπο- 
μένην K; ἀπομένην M; ἀπομένειν F vulg. contra stilum. Po- 
lyaeni 13 ἄλλα ὅσα F: 'ef. ad 1, 1,1 | 15 ἑαυτῶν F corr.] αὐτῶν 
F,M; ἑαυτοῦ vulg. | 18 [καὶ] K. 
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ἁρπάσας, ἐπειδὴ βαρέως ἔφερον ἀπολέσαντες τὰ φίλ- 
τατα, ἐκήρυξεν προῖκα ἀποδώσειν τὰ ἡρπασμένα. οἵ 
δὲ πρὸς τὸ κήρυγμα αὐτίκα μετεβάλοντο, οὐ μόνον 

οἵ Μακεδόνες, ἀλλὰ καὶ μύριοι. Περσῶν, ὧν ἦρχε 
Πευκέστης᾽ καὶ γὰρ οὗτος τοὺς Μακεδόνας ἰδὼν ἀντι- 
γονέξοντας ὡς τούτους ἐνέκλινεν. τέλος δὲ τοσαύτη 

μεταβολὴ γνώμης καὶ τύχης ἐγένετο, ὥστε οἵ ἀργυ- 

ράσπιδες συλλαβόντες Εὐμένη δεσμώτην παρέδωκαν, 

"Avtíyovog δὲ ἁπάσης τῆς ᾿4σίας βασιλεὺς ἀνηγορεύϑη. 
᾿ἀντίγονος Πέϑωνα σατράπην Μηδίας πυϑόμενος 14 316 

ξενολογεῖν καὶ χρήματα συλλέγειν, ἀποστῆναι βεβου- 

λευμένον ἀπιστεῖν τοῖς ἀγγέλλουσι προσεποιήσατο 

φάσκων “οὐκ ἂν ἐγὼ πιστεύσαιμι ταῦτα Πίϑωνα πράτ- 

τειν, ᾧ πεντακισχιλίους Μακεδόνας ὁπλίτας καὶ Θρᾷκας 
χιλέους φύλακας τῆς σατραπείας πέμψαι παρεσκεύακαΐ. 

ταῦτα Πίϑων ἀκούσας πιστεύει τῇ φιλανϑρωπίᾳ καὶ 

διὰ τάχους ἧκε ληψόμενος τὴν ἐπικουρίαν. ᾿ἀντίγονος 

δὲ ἐς τὸ κοινὸν τῶν Μακεδόνων ἐσαγαγῶν Πίϑωνα 
ἑλὼν τιμωρησάμενος ἀπέκτεινεν. 

᾿Αντίγονος τοὺς ἀργυράσπιδας, οἱ τὸν Εὐμένη 1 816 
δεσμώτην αὐτῷ παρέδωκαν, ἐτίμησε δωρεαῖς" τὸ δὲ 

ἄπιστον αὐτῶν φυλαττόμενος χιλίους μὲν αὐτῶν ἔδωκε 

Cap. 6. 8 14. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 46. 
— Cf. Droysen II, 2, p. 306, not. 1 et J. p. 624. 

Cap. 6. 8 15. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 48. 
— Cf. Plut. Eumen. 19. 

1 ἐπεὶ δὲ F|2 ἐκήρυξαν F I, προῖκαν F | 3 μετεβάλλοντο 
FI5 ἀντιγωνίξοντας F corr. ex ἀνταγώνιξοντας | 10 Πέϑωνα 
F, et sic infra; Pithon Curtius Iustin.; Πύϑωον vulg. Diod. | 12 
ἀπιστεῖν P, marg.: cf. Diod. 19, 46 προσποιηϑεὶς δὲ ἀπιστεῖν 
τοῖς διαβάλλουσι; πίστιν EF Ι, ἀγγέλουσι F | 13 οὐκ om. F | 15 
χιλίους K; καὶ χιλίους F | πέμψαι K; πέμψας F; συμπέμψας D; 
συμπέμψαι vulg. | 19 [καὶ] ἑλὼν Καὶ 

18 



196 , Polyaen. IV, 6, 15—17. 

συμμάχους εἶναι Σιβυρτίῳ τῷ σατράπῃ τῆς ᾿Δἀραχωσίας. — 
» » 

τοὺς δὲ ἄλλους εἰς ἄλλα χωρία φρουροὺς διέπεμψεν 

ἐχυρὰ καὶ δύσβατα, ἵνα φρουρὰν αὐτὴν τὴν χώραν 
, 2 - 

ἔχοιεν. διὸ ταχέως ἀφανεῖς πάντες ἐγένοντο. 

806 16 ᾿Αντίγονος ἐπολιόρκει Ρόδον ἐπιστήσας τῇ πολιορ- 
» * δὰ , , ᾽ , ς : 

κίᾳ τὸν υἱὸν Ζημήτριον, κηρύξας αὐτομόλοις “Ροδίοις 
- - e , 

εἶναι πᾶσαν ἀσφάλειαν" ὁπόσοι δὲ περὶ Συρίαν, Φοι- 
νίκην, Κιλικίαν, Παμφυλίαν ἦσαν ἔμποροι καὶ ϑαλασ- 

σουργοὶ ἱΡύδιοι, καὶ τούτοις ἐκήρυξεν ἀσφάλειαν τῆς 
- UJ , , 

ϑαλάσσης ἐπὶ τῷ μὴ καταίρειν εἰς "Podov, ἵνα βοηϑείας 
, - ' , 

ἐρήμην Ῥόδον ἐξέλοι, τῶν παρὰ Πτολεμαίου συμμά- 

χῶν οὐχ ἱχανῶν ὄντων ἀντισχεῖν “]ημητρέῳ πολιορ- 
κοῦντι. 

2v 11 ᾿Αντίγονος μισϑοφόρους ἐμισϑώσατο Γαλάτας. 

ὧν Κιδήριος ἦρχε, συνϑέμενος [ἑνὶ] ἑκάστῳ δώσειν 
- A er * — —-— M» 

χρυσοῦν Μακεδονικὸν, Ὁμηρὰα δοὺς τοῦ μισϑοῦ ἄνδρας 
- 3 - ec , 

καὶ παῖδας τῶν εὐγενῶν. ἡ μάχη πρὸς AvríxavQov 

ἐγένετο" ἐπεὶ δὲ ἐγένετο, οἷ Γαλάται τὸν μισϑὸν ἀπῇ- 
B p Li , » a Ml 9 

τουν. ᾿Δντίγονος ἑκαστῷ ϑυρεαφορῷ τὸν μισϑον ἀπε- 
, , p 3 ἂν 

δίδου. οἵ Γαλάται καὶ τοῖς ἀόπλοις καὶ ταῖς γυναιξὶ 

καὶ τοῖς παισὶν ἀπήτουν᾽ τοῦτο γὰρ εἶναι τῶν Γαλα- 
- Brat Ly , 5: 3 ^ 5 , , 

τῶν ἑνὶ ἑκάστῳ. ἣν ovv, εἰ uiv oí μάχιμοι λαμβά- 

voitv, τριάκοντα τάλαντα" εἰ δὲ μετὰ τῶν ἀπομάχων. 

ἑκατόν. ἀφίσταται δὴ τὸ Γαλατικὸν καὶ τοὺς ὁμήρους 
ἀποκτενεῖν ἠπείλει. ᾿ΑΔντίγονος δείσας περὶ τοῖς ὁμη- 

1 ες eMe Diod. et Plut; Σιγυρτίῳ F | Arabiae V || 
8 αὐτὴν Hertlein, Iahnii annal. 1867, p. 607; αὐτοὶ F; [κατὰ] 
τὴν χώραν W | 6 αὐτομόλοις R; αὐτοῖς F | 9 τούτους F | 15 Κι- 
δήριος F; Βιδόριος C; Βιδήριος vulg. | [ἕν] inserui (unicuique 
V); ἕν ἑκάστῳ Patakis cf.1,30,6. 8, 66 | 18 ἐγένετο ΕἾ seclusit 
K et W malit abesse, cum in MD verba éyévsro: ἐπεὶ δὲ desint | 
22 ἑνὶ Heringa R (unicuique V); £v F; ἐν vulg.; del. K [ 24 δὴ 
ΕἸ δὲ M vulg. [ 25 ἀποχτενεὶν K; ἀποκτείνειν F || ἀπειλεῖ W. 

e. 49,1 

20 

25 

j 
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ρεύουσι πρεσβευτὴν ἔπεμψεν, ὅσα αἰτοῦσι δώσειν 

ὑπισχνούμενος, εἰ πέμψειαν τοὺς ληψομένους τὸ χρυ- 

σίον. οἵ δὲ περιχαρεῖς τῷ πλήϑει τῶν χρημάτων τοὺς 

ἀρίστους Γαλατῶν οἷα δὴ χρυσοφόρους ἔπεμψαν. ᾿Αντί- 

γονος κατασχὼν τοὺς ἥκοντας οὐκ ἄλλως ἔφη τοῖς 

Γαλάταις τοὺς ἄνδρας ἀποδώσειν, εἰ μὴ τοὺς αὑτοῦ 

ἀπολάβοι πάλιν. οἵ Γαλάται σπουδάζοντες ἀνασώσα- 

σϑαι τοὺς αὑτῶν, ἀποδόντες τοὺς ὁμήρους τότε τοὺς 

ἰδίους ἀπολαμβάνουσι καὶ σὺν αὐτοῖς τὰ τριάκοντα 

τάλαντα. 
᾿ἀντίγονος Κασσάνδρειαν ἐπολιόρκει βουλόμενος 18 2n 

ἐξελεῖν 4“πολλόδωρον τὸν Κασσανδρέων τύραννον. δέκα 
μηνῶν χρόνος ἦν τῇ πολιορκίᾳ. αὐτὸς μὲν ἀνεχώρη- 

σεν ᾿Δμεινίαν δὲ τὸν ἀρχιπειρατὴν καϑῆκε συνϑησό- 

uevov φιλίαν πρὸς ᾿Ζπολλόδωρον. ὁ δὲ κήρυκα πέμψας 
πραὐνεῖν ᾿ἀντίγονον ἐπηγγέλλετο καὶ σιτία πολλὰ καὶ 

οἶνον πέμψειν, ὥστ᾽ ἐδόκει πιστὸς ᾿Δμεινίας. οἵ δὲ 

ἀμφὶ τὸν τύραννον τῇ τε ᾿Αμεινίου φιλίᾳ πιστεύοντες 
καὶ τῆς ἀπουσίας τῆς ᾿Δἀντιγόνου καταφρονοῦντες οὐκ 

ἀκριβῶς ἐφύλαττον τὰ τείχη. τῷ δὲ ᾿“μεινίᾳ κλίμακες 

ἰσομήκεις τοῖς τείχεσιν ἐπεποίηντο, καὶ ὑπὸ τὴν καλου- 

μένην Βῶλον, ἀπέχουσαν οὐ πρόσω τῶν τειχῶν, ἀπε- 
κρύπτοντο στρατιῶται δισχίλιοι καὶ μετὰ τούτων Αἰτω- 

λοὶ πειραταὶ δέκα, ὧν Μελάτας ἡγεῖτο. οὗτοι κατὰ 

τὴν πρώτην αὐγὴν τῆς ἡμέρας ἀραιοὺς τοὺς ἐπὶ τῶν 

τειχῶν φρουροὺς ἰδόντες προσέρπουσι τοῖς μεσοπυρ- 

γίοις καὶ προσϑέμενοι τὰς κλίμακας αἴρουσι σύνϑημα. 

6 τοὺς αὑτοῦ Cas.; τοὺς ὁμήρους RW; τούτους F I 8 αὐτῶν 
E ̓  16 zoo)vsiv K; πραὔνειν FI ἐπηγγέλε vo EF | iT πέμψειν EF] 
πέμπειν M. marg. vulg. | 22 ἀπεκρύπτοντο Dm; ἀπέκρυπτον F | 
24 Μελάτας F; Meiovog vulg.; Μελάντας vel Méàivag? W. 



198 Polyaen. IV, 6, 18—20. 

'"Auswíag μετὰ τῶν δισχιλίων στρατιωτῶν ἀναβὰς διὰ 
τῶν κλιμάκων ἐκράτησε τῶν τειχῶν, ὥστε οἵ μὲν ἔνδον ὃ 

ἦσαν, ᾿άἀντίγονος δὲ αὐτίκα παρῆν καὶ τὴν Κασσάν- ἢ 
δρειαν κατασχὼν τὴν ᾿Δπολλοδώρου τυραννίδα κατέ- 

λυσεν. ὄ 

19 "Avtíyovog ἐλάττονας ἔχων στρατιώτας ἀντεστρα- 

τοπεδεύετο τοῖς περὶ Εὐμένη πολεμίοις. ἐπικηρυκευ- 

ομένων δὲ συνεχῶς προσυνέταξεν., ἐπειδὰν ὃ κήρυξ 
ἀφίκηται, στρατιώτην ἐσδραμεῖν πνευστιῶντα, XEXOVL- 

μένον, ἀγγέλλοντα “οἵ σύμμαχοι πάρεισιν᾽. vvíyovog 10 
μὲν ἀκούσας περιχαρὴς ἀνεπήδησε τοὺς κήρυκας ἀπο- 

πεμψάμενος καὶ τῆς ὑστεραίας τὸ μῆκος τῆς φάλαγγος 

διπλάσιον ἐκτείνας τοῦ χάρακος ἐξήγαγεν. οἱ δὲ πολέ- 

ὠϊον παρὰ τῶν κηρύχων ἀκούσαντες τὴν παρουσίαν 

ς- τῶν συμμάχων τὴν μὲν ἔχτασιν τοῦ μήκους τῆς φά- 15 

λαγγος ὁρῶντες, τὸ δὲ βάϑος εὐκαταφρόνητον ἔχοντος, 
μάχην συνάψαι φοβηϑέντες φυγόντες ᾧχοντο. 

263 20 "Avríyovog τὰς ᾿ϑήνας βουλόμενος λαβεῖν εἰρήνην e.15,8 

ἐσπείσατο τῷ τοῦ φϑινοπώρου καιρῷ. ᾿4ϑηναῖοι τὸν 
σῖτον κατασπείραντες ὀλίγον ἐφύλαξαν τὸν ἀποχρή- 30 
ὅοντα μέχρι τῆς τῶν καρπῶν ἀκμῆς. ἐπεὶ δὲ ἤκμαξον 

oí καρποὶ, Avríyovog μετὰ τοῦ στρατεύματος ἐς τὴν 

᾿Αττικὴν ἐνέβαλεν. οἱ δὲ τοῦ σίτου τὸν μὲν κατα- 
ναλωκχότες. τὸν δὲ κωλυόμενοι ϑερίζξειν ᾿ἀντίγονον εἴσω 

Aa. p 

| 

| 
| 

| 

Cap. 6. 8 20. Cf. Front. strat. 3, 4, 2. — Droysen III, 1, | 
p. 244, not. 3. | 

8 προσυνέταξεν F] προσέταξεν vulg. || 9 ἐσδραμεῖν Hertlein; 
ἐκδραμεῖν F vulg.; ivógousiv Patakis | κεκονεμένον F,, Hemster- 
huis ad Lucian. ed. Bipont. 1, 416 coll. Polyaen. 4,9, 6; x£xovia- 
μένον corr. F,; κεκονισμένον W || 10 ἀγγέλοντα Ε Ϊ 1 περιχαρεὶς 
F | 16 ἔχοντος Gronov. ad Liv. 22, 45; ἔχοντες Ἐς [0v, συνιδεῖν 
οὐχ] ἔχοντες K.[ 20 ἀποχωρήσοντα EK, corr. F,. 

Nano apti ceno 
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τοῦ ἄστεος ἐξεδέξαντο καὶ ὑπήκουσαν ἅπασιν αὐτοῦ 

τοῖς προστάγμασιν. 

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

Ζημήτριος χρήματα οὐκ ἔχων διπλασίους συνέλεξε 1 

5 στρατιώτας᾽ καὶ δὴ ϑαυμάξοντός τινος, πόϑεν ἡ μισϑο- 
φορὰ τοσούτοις, ὅπου μηδὲ τοῖς ἐλάττοσιν, “ὅτι᾽, ἔφη. 

βαρύτεροι ὄντες ἀσϑενεστέρους τοὺς ἀντιπάλους ἕξομεν 
καὶ τῆς τούτων χώρας κρατήσομεν, καὶ φόρους οἴσου- 

σιν ἄλλοι, [ἄλλοι] καὶ στεφάνους πέμψουσι τὸ πλῆϑος 

10 τῶν στρατιωτῶν δεδιότες ἤδη. 
e. 57, 13 Δημήτριος μέλλων ἐπὶ τὴν Εὐρώπην πλεῖν βου- 2 801: 

λόμενος λαϑεῖν, ὅποι ἀποβαίνειν μέλλοι, τῶν κυβερ- 

νητῶν ἑκάστῳ βιβλίον ἔδωκεν ἐσφραγισμένον προστά- 

ξας “εἰ μὲν ὁμοῦ πλέοιμεν, ἐᾶτε μένειν τὰς σφραγίδας. 

15 εἰ δὲ διασπασϑείημεν, ἀνοίξαντες τὰ γραμματεῖα ποιεῖ- 

ὅϑε τὸν πλοῦν εἰς τὸν γεγραμμένον τόπον᾽. 

e.81,7 Ζημήτριος ἀδοκήτως προσπεσεῖν τῇ Σικυῶνι βου- ὃ 808 

λόμενος ἀνεχώρησεν εἰς Κεγχρέας κἀκεῖ διέτριβεν ἡμέ- 

ραις πλείοσι προσέχων ἡδοναῖς καὶ τρυφαῖς. ὁπηνίκα 
20 δὲ πόρρῳ τῆς ὑπονοίας ἐγένοντο Σικυώνιοι, τὸ μὲν 

Cap. 7. De fontibus cf. J. p. 627—634. 
Cap. 7. $ 2. Cf. Droysen II, 2, p. 221; Schmidt, de ex- 

peditionibus a Demetrio Polior. in Graeciam susceptis, Pyritz 
1875, p. 5; Schubert, Iahnii annal, Suppl. 9, p. 725; Moersch- 
bacher, quibus fontibus Plut. in vita Demetr. describenda usus 
sit, 1876, p. 31. 

Cap. 7. $ 8. Cf. Diod. 20, 102, 2. 

1 ἐξεδέξαντο F] ἐδέξαντο M; εἰσεδέξαντο Hertlein: cf. 
3, 9, 46 4 οὐκ ἔχων p; οὐχ ἑλὼν F | 8 τούτων Cas.; τούτου 
F|9 ἄλλοι, [ἄλλοι]! W; ἀλλὰ Κὶ [10 ἤδη delendum censuit R| 
19 λαϑεῖν H; μαϑεῖν F || ὅποι F] ὅπου HM: ἀποβαίνειν ἐς, ἐπ᾿ 
cum accus. 8, 4, 4. ὅ͵, 8,1; cf. 6,9, 4. 
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ξενικὸν μετὰ ΖΦΙιοδώρου νυχτὸς ἔταξε προσβαλεῖν κατὰ 

τὰς ἐπὶ Πελλήνην πόλιν πύλας, τὸ δὲ ναυτικὸν τοῖς 

λιμέσιν ἐπιφαίνεσθαι, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν αὐτὸς ἤγαγεν 
ἐπὶ τὴν πόλιν, ὥστε πανταχόϑεν τὰς προσβολὰς ποιη- 

σάμενος τῆς πόλεως ἐκράτησεν. (5 

301 4 Ζημήτριος Διοδώρῳ φρουράρχῳ τὴν Ἔφεσον 

παραδοὺς ἔπλευσεν ἐπὶ Καρίας. ὃ δὲ “υσιμάχῳ συν- 

ἔϑετο προδώσειν τὴν πόλιν ἐπὶ πεντήκοντα ταλάντοις. 

πυϑόμενος Ζημήτριος, ἀναλαβὼν τὰς ἡμιολίας. τὰς 

μὲν ὑπὸ τὴν χώραν ἐκέλευσεν ὑφορμῆσαι" αὐτὸς δὲ 10 
ἐπὶ μιᾶς πλέων καὶ Νικάνορα προσλαβὼν ἔπλει πρὸς 
τὸν λιμένα τῆς ᾿Εφέσου. ὁ μὲν Ζημήτριος ἐν κοίλῃ 
νηὶ κατεκέκρυπτο᾽ φανερῶς δὲ ὁ Νικάνωρ ἐκάλει τὸν 

“ιόδωρον ὡς διαλεξόμενος αὐτῷ περὶ τῶν στρατιω- 
τῶν. ὅπως ἀσφαλῶς αὐτοῖς ἀπελθεῖν ἐπιτρέψειεν. ὃ 15 

δὲ ὑπολαβὼν ἥκειν τὸν Νικάνορα μόνον ἐπιβὰς ἐπι- 
κώπου κέλητος ἕτοιμος ἦν ποιεῖσϑαι τὰς συνϑήκας. 

ὡς δὲ ἐγγὺς ἦν, ἐκ νεὼς κοίλης ἀναπηδήσας zfquij- 

τριος τὸν μὲν κέλητα κατέδυσεν αὐτοῖς ἀνδράσι, τοὺς 

δ᾽ ἀπονηξαμένους συνέλαβε. τὴν δ᾽ Ἔφεσον κατέσχε 20 
τὸν προδιδόντα φϑάσας. 

295 ὅ Ζημήτριος Αἴγιναν καὶ Σαλαμῖνα λαβὼν ἐν τῇ 

᾿Δττικῇ στρατοπεδεύων, ἔπεμψε πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ, 

αἰτῶν ὅπλα χιλίοις ἀνδράσιν ὡς ἥκων σύμμαχος αὐτοῖς 

κατὰ τοῦ τυράννου “αχάρους. oí μὲν πιστεύσαντες 25 
ἔπεμψαν ὃ δὲ λαβὼν καὶ ὁπλισάμενος αὐτοὺς ἐπο- 

λιόρκησε τοὺς πέμψαντας. 

2 Πελλήνην ὙΥ 6856]. δα Diod. 20,102; Παλήνην F | 3 ὁπλη- 
τικὸν /F | 11 Νικάνωρα F | 19 — F, ] 22 σαλμίναν, corr. 
ut F 23 στρατοπεδεύων Heringa; στράτοπεδον F | πειραεῖ 
F|24 ἥκων mp; ἧκον F | σύμμαχος ΕἸ σύμμαχοι vulg. 
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τῷ ναυτικῷ κατάρας, ἀλλὰ τὰς μὲν πλείστας τριήρεις 

ὑπὸ τῷ Xovvíp ναυλοχεῖν κελεύσας, εἴκοσι δὲ τὰς 

ἄριστα πλεούσας ἐπιλεξάμενος προσέταξε ῥοθίῳ τῇ 

εἰρεσίᾳ πλεῖν οὐκ ἐπὶ τὸ ἄστυ, ἀλλ. ὡς ἐπὶ τὴν 
Σαλαμῖνα. Ζημήτριος ὁ Φαληρεὺς, ᾿4ϑηναίων στρατη- 
γῶν. ἐτύγχανε μὲν κασσανδρίξων᾽ ἀπὸ δὲ τῆς ἀκρο- 
πόλεως κατιδὼν τὰς εἴκοσι νέας ἐπὶ Σαλαμῖνος πλε- 

οὔσας, ἐνόμισεν εἶναι Πτολεμαϊκὰς ἐπὶ Κορίνϑου 

πορευομένας. οἷ δὲ ἐπὶ τῶν εἴκοσι ἐπιστρέψαντες εὐϑὺ 

τοῦ Πειραιῶς κατέσχον, παραχρῆμα δὲ καὶ Σουνιόϑεν 

0 στόλος ἅπας ἐπικατήγετο᾽ ὥστε πολὺ πλῆϑος ἐκβάντες 

κατελάβοντο τοὺς πύργους καὶ τὸν λιμένα. κήρυκες 

δὲ ἀνεβόων" ᾿Ζημήτριος τὰς ᾿άϑήνας ἐλευϑεροῖ᾽ καὶ 

15 ᾿4ϑηναῖοι τὸ κήρυγμα τῆς ἐλευϑερίας ἀκροώμενοι ΖΊ1η- 

ἃ, 51, 15 

μήτριον προσεδέξαντο. 

τριήρεσιν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα᾽ Πτολεμαίου στρατηγὸς 
Μενέλεως ἕξήκοντα ναυσὶν ἐφρούρει τὴν πόλιν, καὶ 

αὐτὸς δὲ Πτολεμαῖος προσεδοχᾶτο ναυσὶ τεσσαράκοντα 

Cap. 7. 8 6. Cf. Plut. Demetr. 8; Diod. 20, 45, 2. — 
Droysen II, 2, p. 115; Schubert, Iahnii annal., Suppl. 9, p. 698 sqq. 

Cap. 7. 8 7. Cf. Plut. Demetr. 16; Diod. 20, 50 et 51. — 
J. p. 631. 

1 παντὶ in P rec. manu ex πάντων corr.; πάντων F vulg. || 
4 ἀρίστας F |," κασανδρίξων F || 9 Πτολεμαϊκὰς W coll. Plut. 
Demetr. 8 ἁπάντων ὡς Πτολεμαϊκὰς τὰς ναῦς ὑποδέχεσϑαι παρα- 
σκευαξομένων; πολεμικὰς F vulg. | 10 εὐϑὺ F] recta ad Piraeum 
connitentcs V; εὐϑὺς vulg.| 11 τοῦ vulg.; τῶν F || Σουνιόϑεν 
Μ; συντόϑεν F | 15 ἀκροώμενοι Hertlein. (ef. Iahnii annal. 1861, 
p. 283); ἐρώμενοι FV; ὁρώμενον yulg. W coll. 5, 2, 5 | “Δημήτριον 
οὐ προσεδέξαντο d I 18 ἑκατὸν ἑβδομήκοντα FV 'et H (oo) coll. 
Diod. 20, 48 sq.; ἑκατὸν ὀγδοήκοντα PD et Plut. Dem. 16 || 19 
Mesvéloog H, Diodorus, Plut.: cf. 1, 13. 

ΖΙημήτριος τοῦ Πειραιῶς ἐκράτησεν οὐχὶ παντὶ 0 so: 

Ζημήτριος ἐπολιόρκει Σαλαμῖνα τὴν ἐν Κύπρῳ Ἷ 806 
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καὶ ἑκατὸν ἐπιπλευσεῖσϑαι. Ζημήτριος πρὸς διακοσίας 

ὁμοῦ τριήρεις ἀξιόμαχος οὐκ ὧν τῆς Σαλαμῖνος ἄκραν 
ὑπερέχουσαν περιπλεύσας ὑπὸ κρημνῷ λιμενίζοντι ναυ- 
λοχῶν ἐκρύπτετο. ἐπεὶ δ᾽ ὃ Πτολεμαῖος τοὺς ὄπισϑεν 
τοῦ κρημνοῦ μὴ προορώμενος κατῆρεν ἐς ϑῖνα εὔορμον, 

ἀναπεπταμένον καὶ περὶ ἔκβασιν ἦν, ἐπιστρέψαντες 

οὗ περὶ τὸν Ζημήτριον ἐξεφάνησαν᾽ καὶ παραχρῆμα 

ταῖς Αἰγυπτίαις ναυσὶν ἄρτι προσορμιξομέναις ἐμβάλ- 

λουσιν, ὥστε ὀξύτατον γενέσϑαι τῆς νίκης τὸ τάχος. 
Πτολεμαῖος μὲν παραχρῆμα ἔφυγε" Μενέλεως δὲ ἀπὸ 

Σαλαμῖνος ἀναχϑεὶς ὡς προσβοηϑήσων καὶ αὐτὸς Πτο- | 
λεμαίῳ φεύγοντι Gvvégsvysv. j 

808 8 Ζημήτριος ἐς Κόρινϑον προδιδομένην νύκτωρ ο. "- 

προῆλϑε τῶν προδιδόντων τὰς κατὰ κορυφὴν πύλας 

ἀνοιξάντων. δεδιὼς τοὺς ἐν τῇ πόλει, μὴ μαϑόντες 15 
ἐπιϑοῖντο, περιέσπασεν αὐτοὺς πολλὴν στρατιὰν προσ- 
βαλὼν ταῖς πύλαις ταῖς κατὰ τὸ “έχαιον. οἵ μὲν δὴ 3 
μεγάλα ἠλάλαξαν, οἱ δὲ Κορίνϑιοι πρὸς τὴν βοὴν j 
συνέδραμον ἅπαντες. οἱ προδιδόντες τὰς κατὰ xogv- | 

qv πύλας ἀνοίξαντες τοὺς πολεμίους ἐδέξαντο" 4ημή- o9 
τριος δὲ ἡρήκει Κόρινϑον, Κορινϑίων τὰς ἐπὶ “έχαιον | 
πύλας φυλαττόντων. 

2959 Δημήτριος ἐπεστράτευε “ακεδαιμονίοις" ἦν μέσον ς 99,5 

ἀμφοτέρων ὄρος ᾿ἀρκαδικὸν “ύρκειον. οἵ Μακεδόνες 

Cap. 7. 8 8. Of. Diod. 20, 108, 1. 
Cap. 7. 8 9. Cf. Droysen II, 2, p. 257 et J. p. 633. 

4 ὄπισϑεν vulg.; ὄπυϑεν F | 12 συνέφυγεν vulg. | 14 προῆλϑε 
FH; προσῆλϑε K || κατὰ ΕἸ μετὰ vulg. | 15 nod desde H; λα- 
ϑόντες F vulg. || 17 «“αΐχμιον F; corr. vulg. [19 προδιδόντες 
ΕἸ προδόντες MP || 21 Λέχαιον coni. Hertlein coll. 4, 7, 3; 
Λεχαίου F | 24 Λύρκειον scripsi: cf. J. p. 632; 4vxoiov Ἐ. 
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οὐκ ἀδεῶς εἶχον ἄπειροι τοῦ ὄρους ὄντες. βορέας 

ἐπίφορος ἔπνευσεν εἰς τοὺς πολεμίους. 4]ημήτριος 

πῦρ ἐμβαλὼν ἀνῆψε τὴν ὕλην ἡ δὲ φλὸξ μετὰ τοῦ 
πνεύματος καὶ τοῦ καπνοῦ τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐμ- 

πεσοῦσα πάντας ἀπέστρεφεν. ot δὲ ἀμφὶ 4ημήτριον 
ἐπεξελθόντες ϑυμῷ καὶ σιδήρῳ “ακεδαιμονίους ἐνί- 

κησαν. 
Ζημήτριος ἀνεχώρει διὰ στενῆς ὁδοῦ" Σπαρτιᾶται 

κατὰ τὴν οὐραγίαν προσβαλόντες πολλοὺς ἐτίτρωσκον. 

ὁ δὲ πλῆϑος αμαξῶν σωρεύσας κατὰ τὸ στενώτατον 
τῆς δυσχωρίας πῦρ ἐνῆκεν. οἵ μὲν πολέμιοι τὴν πυρ- 

καϊὰν ὑπερβαίνειν οὐκ ἠδύναντο" ἐφ᾽ ὅσον δὲ συνέ- 
βαινε καταφλέγεσϑαι τὰς ἁμάξας, Ζημήτριος προλαβὼν 

ἐξέφυγε τοὺς διώκοντας. 

Δημήτριος κήρυκα πρὸς Βοιωτοὺς πέμψας πόλε- 

μον ἐπήγγειλεν. ὃ μὲν κήρυξ ἐν Ὀρχομενῷ τοῖς Βοιω- 

τάρχαις τοῦ πολέμου τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδωκε" Ζ]ημή- 
τριος δὲ ἐν Χαιρωνείᾳ τῇ ὑστεραίᾳ ἐστρατοπέδευσε. 

κατεπλάγησαν οἵ Βοιωτοὶ πόλεμον ἀγγελλόμενον ὁμοῦ 
καὶ παρόντα. 

Ζημήτριος Δύκον ποταμὸν ὀξύτατον ἐπεραιοῦτο 

πεζοῖς μὲν οὐ διαβατὸν, ἱππεῦσι δέ. τῶν ἱππέων ὅσοι 

μεγίστους καὶ στερνοβριϑεῖς ἵππους εἶχον, ἐς τετρα- 

φαλαγγίαν ἀντίους ἔστησε τῷ ῥεύματι" τούτοις τὸ 

Cap. 7. $ 11. De tempore inter se discrepant Droysen 
II, 2, p. 257 sq. et Willamowitz (Philol. Untersuchungen, fasc. 
4, p. 309), ef cf. J. p. 633. 

8 ὅλην M; πύλην F | 16 ἐπήγγελλεν Κ|117 ἀπέδωκε Hert- 
lein; ἀνέδωκε T; ἔδωκε M | 18 χερωνεέίᾳ F | 19 ἀγγελόμενον 
F | 23 στερνοβριϑεῖς b; στενοβριϑεῖς F; εὐρώστους H | 24 ἀν- 
τίους F; αὐτοὺς M; ἀντίαν P; ἀντέστησε vulg. 

10 294 

11 29? 

12 281 
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ὀξὺ τοῦ ποταμοῦ περικλώμενον ῥδάονα τὴν διάβασιν 
τοῖς πεζοῖς παρέσχεν. 

8. ΕΥ̓ΜΈΝΗΣ. 

1 Εὐμένης ὑπὸ Γαλατῶν ἐδιώκετο τοῦ σώματος 

ἀρρώστως ἔχων, κομιξόμενος ἐν φορείῳ. βραδεῖαν δὲ ὅ 

τὴν φυγὴν ποιούμενος καὶ ἤδη καταλαμβανόμενος, 

ἰδὼν ἐν τῇ παρόδῳ γεώλοφον προσέταξε τοῖς κομί- 
ἕξουσιν ἐπὶ τοῦτον ϑεῖναι τὸ φορεῖον. οἵ βάρβαροι 

πλησίον ὄντες καὶ νομίσαντες οὐκ ἄν ποτε τοῦτο 

ποιῆσαι τὸν Εὐμένη μὴ οὐχὶ μεγάλην ἔχοντα βοήϑειαν 10 

ἐγγὺς ἀποκεκρυμμένην τοῦ διώκειν ἀπέστησαν. 
819 9 Εὐμένης ἤδη συνιεὶς τῶν ἀργυρασπίδων ἀρχο- 

μένων νεωτερίξειν, ἀλλὰ μὴν [καὶ] ᾿Δντιγένους καὶ 

Τευτάμου. οἱ στρατηγοὶ τούτων ἦσαν, ὑπερηφάνως 
πρὸς αὐτὸν διακειμένων καὶ βαδίξειν ἐπὶ τὴν σκηνὴν 15 
αὐτοῦ κατοχνούντων, συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας ἐν- 

vzviov ἔφη τοῦτο δεύτερον ἑωρακέναι διαπειλούμενον, 
εἰ μὴ πεισϑείημεν, κοινὸν ἅπασιν ἔσεσϑαι κίνδυνον. 

ἦν δὲ ᾿Δλέξανδρος ὃ βασιλεὺς ἐν μέσῳ στρατοπέδῳ 

προχαϑήμενος ἐν σκηνῇ, σκῆπτρον ἔχων, χρηματίξων 30 
ἅπασι" καὶ δὴ προσέταξε τοῖς ἡγεμόσι, μηδὲν τῶν 

κοινῶν καὶ βασιλικῶν διοικεῖν ἔξω τῆς βασιλικῆς σκη- 

vüc καὶ καλεῖν ταύτην μόνην ᾿Δλεξάνδρου σκηνήν. 

Cap. 8. De fontibus cf. 7. p. 634 sq. 
Cap. 8. 8 2. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 18, 60. 

— Cf. Corn. Nep. Eum. 7; Plut. Eum. 13. 

4 Εὐμενὴς F, et sic semper | 13 ἀλλὰ μὴν [καὶ] W coll. 
1, 40, 6. 2, 1, 8. 11. infra p. 205, 8; ἀλλὰ μὴν F; μάλιστα δὲ 
vulg. | 14 Τευτάμου p ut Plut. et Diod.; Τευταμάτου F vulg. | 
18 εἰ μὴ Vm; εἰ uiv F; εἰ μὲν πεισϑείημεν [κοινὴν σωτηρίαν, 
εἰ δὲ μὴ] Casaub. | 20 καϑήμενος M | γρηματίξον F. 
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προσεκύνησαν oi Μακεδόνες τὸν ᾿4λέξανδρον καὶ Gvv- 

ἐβούλευσαν ἐκ τῶν βασιλικῶν χρημάτων σκηνὴν κατα- 
σκευάσαι βασιλικὴν καὶ ϑρόνον χρυσοῦν βασιλικῶς 
κεκοσμημένον" ἐπὶ δὲ τούτου χρυσοῦν στέφανον ἔχοντα 

διάδημα βασιλικὸν καὶ παρὰ τὸν ϑρόνον ὅπλα καὶ 

μέσον σκῆπτρον καὶ πρὸ τοῦ ϑρόνου τράπεξαν χρυσῆν" 

ἐπὶ δὲ ταύτης ἐσχαρίδα καὶ M χρυσῆν καὶ 

λιβανωτὸν καὶ ϑυμιάματα εὐώδη" ἀλλὰ μὴν καὶ δίφρους 

ἀργυροῦς ἐν τῇ σκηνῇ, ἐφ᾽ ὧν οἵ πάντες ἡγεμόνες 

βουλεύοιντο περὶ τῶν κοινῶν πραγμάτων. ταῦτα μὲν 
δὴ κατεσκευάσαντο. Εὐμένης δὲ τὴν αὑτοῦ σκηνὴν 
ἤγειρε παρὰ τὴν ᾿Δλεξάνδρου καὶ οἵ ἄλλοι ἡγεμόνες 

ἐφεξῆς. οὕτω δὴ συνέβαινεν τὸν Εὐμένη εἰσιόντα 

πάντας ἐκείνους ἡγεμόνας ὑποδέχεσϑαι, μεϑ’ ὧν ᾿άντι- 

γένης καὶ Τεύταμος, οἵ στρατηγοὶ τῶν ἀργυρασπίδων, 

ἐβάδιξον, τῷ μὲν ἔργῳ πρὸς Εὐμένη, τῇ δὲ τιμῇ πρὸς 
᾿Δλέξανδρον. 

Εὐμένης ἐν τῇ Περσίδι τοὺς στρατιώτας ὁρῶν ὃ 51 
ὑπὸ Πευκέστου δημαγωγουμένους οἴνῳ καὶ διανομαῖς 

δεδοικὼς, μὴ περισπάσῃ πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν. ἐπι- 

στολὴν προήνεγχεν ὡς παρὰ Ὀρόντου τοῦ σατράπου 
τῆς ᾿Δρμενίας γεγραμμένην Συρίοις γράμμασι δηλοῦ- 

σαν, ὡς Ὀλυμπιὰς ἐξ Ἠπείρου κατελϑοῦσα τὸν υἱὸν 
ἄγουσα τὸν ᾿4λεξάνδρου κυρίως Μακεδονίας ἔχει [τὴν 

Cap. 8. $8 3. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 28. 

3 καί P; om. F9 ἐν W; καὶ ἐν E; εἶναι iy vulg.|| 11 αὐτοῦ 
F | 14 ἐκείνους τοὺς ἡγεμόνας K ᾿ ̓Δρτιγένης F | 16 Τεύταμος 
p; ΤἸευτάμης C; Τευταμάτης F vulg. | 24 κυρίως W ex Diod. 
19, 23; βιαίως F; βεβαίως K | [τὴν βασιλείαν ἀναιρεϑέντος] W 
ex Diod.; ; ἴσως τεϑνηκότος p; ἀναιρεϑέντος post Κασσάνδρου 
add. vulg. 
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βασιλείαν ἀναιρεϑέντος] Kacoávógov.  Meaxsüovsg | 

ταῦτα ἀκούσαντες Πευκέστου uiv ἐπελάϑοντο, τὴν δὲ 

᾿Δλεξάνδρου μητέρα καὶ τὸν υἱὸν μετὰ πολλῆς ἡδονῆς 
καὶ χαρᾶς ἀνηγόρευον. 

81116 4 Εὐμένης ἐν τῇ Περσίδι τὴν δύναμιν ἀφῆκε κατὰ e. 
κώμας χειμάσουσαν᾽" ᾿άντίγονος τοῦτο πυϑόμενος ἐπήρ- 6 
χετο. Εὐμένης — πέμψας [γὰρ Πευκέστης] ἤγγειλεν 

αὐτῷ -- τοὺς ἡγεμόνας ἐχέλευσε νύκτωρ μετὰ τῶν 
ἰδίων παίδων πῦρ ἐν ἀγγείοις ἔχοντας τὰ μετέωρα τῆς 

χώρας καὶ ἄποπτα περιιππεύσαντας ἐπὶ στάδια ἑβδομή- 

κοντα, διαστάντας ἀπ᾿ ἀλλήλων ὅσον πήχεις εἴκοσιν, 
ὕλην ἱχανὴν καῦσαι" τὰ δὲ πυρὰ καίειν πρώτης μὲν 

φυλακῆς δαψιλῆ, δευτέρας δὲ ἐλάττω, τρίτης δὲ μικρὰ 

παντάπασιν, ὡς τὴν μίμησιν ἀληϑινῇ στρατοπεδείᾳ | 

προσεοιχέναι. ταῦτα δρῶντες οἵ περὶ τὸν ᾿Δντίγονον 15. β 
ἐνόμισαν συνῆχϑαι τῷ Εὐμένει τὴν δύναμιν ἅπασαν | 
xal μὴ ϑαρρήσαντες ἐπελϑεῖν ἄλλην ὁδὸν ἐτράποντο 

τὴν οὐ κατεχομένην ὑπὸ τῶν πολεμίων. 
320? ὃ Εὐμένης τοὺς στρατιώτας ἁρπάσαι βουλομένους 

τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων ἀπέτρεπεν, ὡς οὐ συμ- 20 

Cap. 8. $ 4. Ex Hieronymo Cardiano coll. Diod. 19, 38. 
— Corn. Nep. Eumen. 8 8α.: cf. quae supra ad cap. 6, 8 10 ad- 
notavimus. 

Cap. 8. 8 5. Cf. Plut. Eum. 9. 

NEC TAM THAN US 

6 χειμάσουσαν F] χειμάσασαν H; χειμάξουσαν vulg. J 7 Εὐ- 
μένης πεμψας ἤγγειλεν αὐτῷ F; Πευκέστης πέμψας ἤγγειλεν 
Εὐμένει vulg.; inserui [γὰρ ᾿Πευκέστης] | 11 ὅσον] ὡς ἂν Din- 
dorf | 12 καῦσαι... καέειν] non sollicitanda in Polyaeno; κόψαι 
Heringa; κομέσαι  Sehneidewin; ποιεῖν pro καέειν Diod. et V E 
ignes facerent | 14 ὡς F vulg., quod probat Hertlein; ὥστε W ex 
Diod. ὥστε δοκεῖν εἶναι ἀληθινὴν στρατοπεδείαν Ι ἀληϑινεῖ F il 
19 βουλόμενος F | 20 συμφέρον Hertlein coll ὡς προσῆκον, ὡς 
δέον Polyaeni; συμφέροι F; συμφέρει vulg. 
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φέρον. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, αὐτὸς πέμψας ὡς τοὺς 
πολεμίους, προεῖπεν αὐτοῖς τὴν ἀποσκευὴν φυλάττειν. 

ἰδόντες οἱ στρατιῶται φυλακὰς ἀσφαλεστέρας ἀπέσχοντο. — , 

9. ΣΕΛΕΥ͂ΚΟΣ. 

5 Σέλευκος ᾿Δἀντιγόνῳ παρετάσσετο. ἦν ἴση vüglsu: 

μάχης ἡ κρίσις. ἐπεὶ δὲ νὺξ προσῇει, ἔδοξεν ἀμφοῖν 
ἐς τὴν ὑστεραίαν ὑπερβαλέσϑαι. ol μὲν ᾿Δντιγόνου 

στρατοπεδεύουσιν ἀφοπλισάμενοι᾽ Σέλευκος δὲ προσ- 

ἕταξε τοῖς αὑτοῦ στρατιώταις ἐνόπλοις δειπνῆσαι καὶ 

10 χοιμηϑῆναι τὸ ὄχῆμα τῆς τάξεως φυλάσσοντας. ὄρϑρος 

qv βαϑύς. οἱ μὲν Σελεύκειοι προσῆλϑον ὡπλισμένοι 

καὶ συντεταγμένοι" οἵ δὲ ᾿Φντιγόνειοι καταληφϑέντες 

ἄοπλοι καὶ ἀσύντακτοι ταχέως τοῖς πολεμίοις τὸ νῖκος 

ἔδωκαν. 
15 Σέλευκος ἀντεστρατοπέδευε Ζ]ημητρίῳ" ἀλλ᾽ ὃ μὲν 2 386 

μέγα φρονῶν, Σέλευκος, ἀπεγνωκὼς τῶν πραγμάτων 

δὲ Δημήτριος. νὺξ ἦν" ἔδοξε νυκτομαχῆσαι Ζημητρίῳ 

ὡς ἐξ ἀπονοίας τι κατεργασομένῳ. προϑύμως ὑπή- 

xovov οἵ στρατιῶται τὸ παράλογον τῆς ἐπιϑέσεως ἐφό- 

20 διον ὑστάτης ἐλπίδος ἔχοντες. οἵ μὲν δὴ ἀνακινού- 

μενον ὡπλίξζοντο᾽ Αἰτωλοὶ δὲ πελτασταὶ Ζ͵]ημητρίου 

Cap. 9. 82. Cf. Plut. Demetr. 49. — Cf. Moerschbacher, p. 31. 

6 προσῇήει M; προήει F; προΐει vulg. | 7 ἐς F; δεῖν m; 
δεῖν εἰς vulg.: ef. 1, 43, 2 || ὑπερβαλλέσϑαι E, ὑπερβαλέσϑαι Ρ 
vulg.; ὑπερβάλλεσϑαι ΜΙ 8 ἀμφοπλισάμενοι F | 9 ἐν ὅπλοις 
Cas. K, at Polyaenus constanter ἐν τοῖς ὅπλοις | 1 προσῆλθον 
F] προῆλϑον Patakis || 12 καταλειφϑέντες F | 16 μέγα φρονῶν 
ΕἼ μεγαλοφρονῶν M ut 3, 9, 28 | 17 δὲ ante 4ημ. collocavit 
Wi; post zfqu. habent MD, ante τῶν vulg.; om. F | 18 ἐξ ἀπο- 
νοίας Cas.; ἐξ ἐπινοίας F; ἐξαπιναίως vulg. || κατεργασαμένῳ 
F | ὑπήκουσαν K |19 τὸ παράλογον τὸ τῆς ἐπιϑέσεως F||20 ἀνα- 
κοινούμενοι 
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νεανίαι δύο ἐντυχόντες προφυλακῇ ZieAsUxov τὴν ταχί- 

στην ἄγειν αὑτοὺς ἠξίωσαν ὡς βασιλέα. ἐπεὶ δὲ ἦλϑον, 
ἤγγειλαν τῆς νυχτομαχίας τὴν παρασκευήν. Σέλευκος 

δείσας, μὴ τῆς ὁπλίσεως τῶν στρατιωτῶν ὀξυτέρα τῶν 

πολεμίων ἡ ἔφοδος γένοιτο, προσέταξε τοῖς μὲν σαλ- 

πιγχταῖς τὸ πολεμικὸν σημαίνειν, τοῖς δὲ στρατιώταις 

ὁπλιξομένοις ἀλαλάξαι μέγιστον, ἕκαστον δὲ ἀνὰ τὴν 

κλισίαν πῦρ ἐμβαλεῖν τοῖς παροῦσι φρυγάνοις. ὁρῶν 
Ζημήτριος περιλαμπομένην πυρὶ τὴν στρατιὰν, ταῖς 

σάλπιγξι περιηχουμένην, ἀλαλαγμὸν ἐγείρουσαν, ὡς 

ἀντιπαρεσκευασμένῃ οὐκ ἐθάρρησεν ἐπιϑέσϑαι. 

286 9 Σέλευκος τῶν Ζ]ημητρίου στρατιωτῶν ἀϑύμως 

διακειμένων τοὺς ἀνδρωδεστάτους τῶν ὑπασπιστῶν 

ἐπιλεξάμενος καὶ προτάξας ἐλέφαντας ὀκτὼ, διὰ στενῆς. — 
ἀτραποῦ παρὰ πλευρὸν τῶν πολεμίων βαδίζων. ἀπορ- 15 . 
ρίψας τὸ κράνος ἀνεβόα ᾿ἱμέχρι ποῦ μαίνεσϑε ληστάρχῳ 

λιμώσσοντι παραμένοντες, δυνάμενοι πλουτοῦντι βασι- 

Ast μισϑοφορεῖν καὶ βασιλείας μετέχειν οὐκ ἐλπιξομένης, 

ἀλλὰ παρούσης: τούτων ἀκούσαντες οἵ πλεῖστοι τὰ 

δόρατα καὶ ξίφη ῥίψαντες ἀνέσεισαν τὰς χεῖρας προσ- 20 

τεϑειμένοι Σελεύκῳ. 
282/81 4. Σέλευκος τὴν Σάρδεων ἄκραν ἐπολιόρκει, τοὺς ἐν 

αὐτῇ ϑησαυροὺς Θεοδότου φυλάσσοντος. τοῦτον ϑη- 

Cap. 9. 8 8. Cf. Plut. Demetr. 49. 

1 δύο νεανίαι vulg. | ἐντυχόντες ΕἸ τυχόντες MD]|2 αὐτοὺς 
F7 ὡπλιξομένους F | 11 ἀντιπαρεσκευασμένῃ Hertlein; ἄντι- 
παρεσκευασμένην F vulg. | ἐθάρρησαν F | 14 προτάξας R (prae- 
posuit V); προστάξας F | 20 προστεϑειμένοι F] προστιϑέμενοι 
Hertlein | 92 ἐπολιόρκει RW ex V oppugnabat; ἐπόρϑει F, 
quod defendit Hertlein coll. Herod. 1, 162; Diod. 15, 4; ἐπόϑει 
Hemsterh. ad Lucian. 3, 358 (Bip.): ef. 4, 16. 18, Y: 
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σαυροφύλακα Λυσίμαχος ἔταξε. μὴ δυνάμενος τὴν 
ἄκραν ἐχυρὰν οὖσαν ἑλεῖν ἐκήρυξε τάλαντα ἑκατὸν 
δώσειν τῷ κτείναντι Θεόδοτον. ἦν οὖν καὶ τῶν στρα- 
τιωτῶν πολλοῖς ἐπιϑυμία τῶν ἑκατὸν ταλάντων καὶ 

5 τῷ Θεοδότῳ πρὸς τοὺς στρατιώτας ὑποψία καὶ φόβος. 

ὁ μὲν οὖν οὐδὲ προήξει" [of] πολλοὶ δὲ ἠγανάκτουν 
ἀπιστούμενοι. τοιαύτης ταραχῆς οὔσης φϑάσας Θεό- 

δοτος πυλέδα νύκτωρ ἀνοίξας εἰσαγαγὼν Σέλευκον 

ἐξέδωκεν αὐτῷ τοὺς ϑησαυρούς. 
e2324 Σέλευκος Ζημητρίου στρατοπεδεύοντος ὑπὸ τοῖς Ὁ 286 

11 λόφοις Ταύρου δεδοικὼς, μὴ λαϑὼν ἐπὶ Συρίας ἀνα- 

χωφήσῃ, ἔπεμψε “Μυσίαν μετὰ πολλῶν “Μακεδόνων ἐπὶ 

τὰ ὄρη τὰ ὑπερκείμενα τῶν ᾿Δ“μανέδων πυλῶν, 5 τὴν 
πορείαν ἔμελλε ποιεῖσθαι. προστάξας πυρὰ καῦσαι 

15 πολλά. Ζημήτριος προκατειλημμένους ὁρῶν τοὺς τό- 
πους τῆς πορείας ταύτης ἀπετράπετο. 

Σέλευκος ἐς Κιλικίαν φυγὼν ἐκ τῆς μάχης τῆς 0 548-889 

πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἵνα μηδὲ οἱ φίλοι μάϑοιεν, ὅτι 
uev ὀλίγων τυγχάνοι φεύγων. ᾿Δμακτυόνος τοῦ ἦγε- 

20 μόνος τῆς βασιλικῆς ἴλης ὁπλοφόρος εἶναι προσεποιή- 

σατο, ἐσθῆτα λαβὼν ἁρμόξουσαν ὁπλοφόρου σχήματι. 
ἐπεὶ δὲ πολὺ πλῆϑος συνῆλθεν ἱππέων καὶ πεζῶν, 

τότε τὴν βασιλικὴν στολὴν ἀναλαβὼν ἑαυτὸν τοῖς 
στρατιώταις ἔδειξεν. 

Cap. 9. 8 5. Cf. Plut. Demetr. 49. 
Cap. 9. 8 6. De tempore cf. Droysen III, 1, p. 397. 

6 προίει F | [o£] K et Patakis; vulgus V || 15 προκατειλημ- 
μένος F | 16 ἀπετράποντο, F || 17 φεύγων Cas. || 19 τυγχάνοι F] 
τυγχάνει vulg. || &uexrvóvog F; "Apoxtióvog vel ᾿Δμακτίονος 
vulg. | 20 ἴλης Maasv.; εἴλης W; ἤδη F. 

PoLnvAENVS, ed. Melber. 14 
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- 10. ITEPAIKKAZ. 

Περδίκκας Ἰλλυριῶν καὶ Μακεδόνων πολεμούντων, e. 14,1 
ἐπειδὴ πολλοὶ Μακεδόνες ἡλίσκοντο ξωγρείᾳ, καὶ οἵ 

λοιποὶ λύτρων ἐλπίδι πρὸς τὰς μάχας ἦσαν ἀτολμό- 

τεροι, ἐπεκηρυκεύσατο περὶ λύτρων ἐντειλάμενος τῷ 

κήρυκι ἐπανελϑόντι ἀγγεῖλαι, ὡς ἄρα λύτρᾳ Ἰλλυριοὶ 
μὴ προσίοιντο, ἀλλὰ ψηφίδαιντο τοὺς αἰχμαλώτους κτιν- 
νύειν. oí δὴ Μακεδόνες ἀπογνόντες τῆς διὰ τῶν 

λύτρων σωτηρίας εὐτολμότεροι πρὸς τὰς μάχας ἐγέ:- 

νοντο, ὡς ἐν μόνῳ τῷ νικᾶν ἔχοντες τὲ σώξεσϑαι. 

Περδίκκας Χαλκιδεῦσι πολεμῶν ἀργυροῦ νομέ- 

ματος ἀπορούμενος χαλκόκρατον κασσίτερον ἐχάραξε 

καὶ οὕτως ἦν μισϑοφορα τοῖς στρατιώταις. οἵ μὲν 
ἔμποροι τὸ βασίλειον νόμισμα ἐλάμβανον" ἐπεὶ δὲ ἦν 

ἀρχεῖον ὑπὲρ τοὺς ὅρους, ἀντεφόρτιξον καρποὺς τοὺς 

ἐπιχωρίους. 

11. ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ. 

Κάσσανδρος ὁμοῦ μὲν ἐπολιόρκει Σαλαμῖνα, ὁμοῦ 5.4.6 
δὲ καὶ ᾿4ϑηναίοις ἐναυμάχησε. νικήσας τῇ ναυμαχίᾳ, 
ὅσους μετ᾽ ᾿4ϑηναίων εἷλε Σαλαμινίους ἄνευ λύτρων 
ἀφῆκε" πυϑόμενοι δὲ οἵ τὴν Σαλαμῖνα οἰκοῦντες προσ- 

Cap. 10. 8. 2. Cf. supra 3, 10, 14. — Cf. Schaefer, Demosth. 
II, p. 18sq. et not. 5; 7. p. 637. 

Cap. 11. De fontibus cf. J. p. 638 sq. 

1 Περδικᾶς F, | 8 ξωγρείᾳ Cas. R; ξωγρεῖν F | ὅ ἐπεκηρυ- 
κεύσαντο F | 7 zooctoivro F; προσοῖντο Roth: cf. H ἀγγεῖλαι, 
ὡς οἵ πολέμιοι λύτρα μὴ προσίενται, ἀλλ᾽ ἐψηφίσαντο etc. | 
ρ βῤμ ήδ' ex H; ψηφίσι F; ψηφίσειαν K | 8 ἀπογνόντες τὴν 
x τῶν λύτρων σωτηρίαν H | 13 οὗτος K | 15 ἀντεφόρτιξον Cas. 

(cf. 3, 10, 14); ἀντεφρόντιξεν F; ἀντεφόρτιξεν C || 19 ἐναυμάχει Καὶ 
cum V navali praelio confligebat | 20 εἶλε vulg.; εἰς F; ἐξώγρησε H. 

Ot 

10 

15 

20 

ἐν ἐπι RM ati oid mt rco iint — S — m i 
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ἐχώρησαν Κασσάνδρῳ πιστεύσαντες αὐτοῦ τῇ φιλαν- 
ϑρωπίᾳ. 

Κάσσανδρος Νικάνορα φρουροῦντα τὴν Μουνυ- ὃ 818 

χίαν καὶ πρὸς αὐτὸν κακοήϑως ἔχοντα τέχνῃ συνέλα- 

5 βεν. ἀποπλεῖν τῆς ᾿Δττικῆς προσεποιήσατο. μέλλοντι 
δὲ αὐτῷ τοῦ σκάφους ἐπιβαίνειν προσελϑὼν γραμμα- 

τοφόρος ἀπέδωκε γράμματα παρὰ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ 
φίλων, ὡς Μακεδόνων αὐτὸν καλούντων ἐς τὴν βασι- 

λείαν" διὰ τὴν πρὸς Πολυσπέρχοντα ὀργήν. ταῦτα 

10 ἀναγνοὺς Κάσσανδρος φαιδρὸς καὶ περιχαρὴς ἐγένετο 
καὶ τὸν Νικάνορα παραπέμποντα ἐπισπασάμενος εὐηγ- 

γελίσατο, xol “νῦν᾽, ἔφη, “ἄλλων ἡμῖν περὶ (τῶν) 

πραγμάτων ἐστὶ βουλευτέον, καὶ κοινῇ γνώμῃ τὴν 

ἀρχὴν διατάξωμεν᾽. ταῦτα λέγων ἡσυχῆ παρήγαγεν 
15 αὐτὸν εἴς τινα τῶν πλησίον οἰκιῶν, ὡς μόνῳ περὶ 

μεγάλων ἀπορρήτων διαλεξόμενος. ἦν δ᾽ ἐπὶ τῆς 
οἰκίας ἀποκεκρυμμένος λόχος ὑπασπιστῶν. ot συλλα- 

βόντες Νικάνορα ἐφρούρουν. Κάσσανδρος δὲ παρα- 

χρῆμα συνήγαγεν ἐκκλησίαν καὶ τοῖς βουλομένοις κατη- 

20 γορῆσαι Νικάνορος ἐπέτρεψεν. παρὰ δὲ τὸν καιρὸν 
τῆς κατηγορίας τὴν Μουνυχίαν ἀνεχειρώσατο. Νικά- 

νορος ἀδεῶς πολλὰ δράσαντος παρανόμως ϑάνατον ἐπὶ 

τῆς ἐκκλησίας κατεψηφίσαντο. 

Cap. 11. $ 2. Cf. Diod. 18, 75. — Droysen ll, 1, p. 235 
et not. 3. 

7 ἀπέδωκε Hertlein; ἐπέδωκε F || παρὰ p V ab amicis; περὶ 
F | 11 ἐνηγκαλίσατο Valcken. ad Eurip. Hippol. p. 319 a|| 12 ἄλλων 
ΕἼ ἄλλως P a. man. et V aliter | τῶν secl. R | 16 διαλεξόμενος 

p; διαλεγόμενος F | 18 δὲ Hertlein; δὴ F | 21 ἀνεχείρωσατο 
scripsi; ἐχειρώσατο K; ἀνωχυρώσατο F; ὀχυρώσατο ali | 22 
ἀδεῶς F] δὲ ὡς Καὶ || ϑάνατον τὸν ἐπὶ F; ϑάνατον of vulg.: cf. 
ὅ, 8, 2 

14* 
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316 9 Κάσσανδρος Ὀλυμπιάδα καϑείρξας ἐς Πύδναν 

τῆς Μακεδονίας ἐπολιόρκει πολέμῳ. Πολυσπέρχων 

νύχτωρ ἔπεμψε πεντήρη πλησίον ὑφορμοῦσαν, ἧς 
ἐπιβῆναι τὴν Ὀλυμπιάδα προὔτρεπε διὰ γραμμάτων. 
ὁ γραμματοφόρος ἁλοὺς, ἀχϑεὶς παρὰ Κάσσανδρον 5 
ὡμολόγει τὴν πρᾶξιν, ἐφ᾽ ἣν ἐστέλλετο. ὃ δὲ τὴν μὲν 
ἐπιστολὴν ἐσφραγισμένην τῇ σφραγίδι τῇ Πολυσπέρ- 
yovrog ἐκέλευσεν αὐτὸν εἰσκομίσαι, μὴ μέντοι προσει- 

πεῖν, ὡς Κάσσανδρος ταῦτα ἔγνω. καὶ ὁ μὲν εἰσ-- —— | 
κόμισε, Κάσσανδρος δὲ τὴν πεντήρη συλλαβὼν 10 

ἐποίησεν ἀφανῆ. Ὀλυμπιὰς πιστεύσασα τῇ σφραγίδι | 

τῇ Πολυσπέρχοντος καὶ τοῖς γράμμασι, τῆς πόλεως ] 
προελϑοῦσα νύχτωρ, οὐχ εὑροῦσα τὴν πεντήρη, ὡς δὴ | 

καὶ Πολυσπέρχοντος ἐξαπατῶντος ἠϑύμησε καὶ παρέ- | 

δωκὲν ἑαυτὴν xal τὸ ἄστυ τὸ Πυδναίων Κασσάνδρῳ. 15 3 

314 4 Κάσσανδρος ἀπὸ τῆς Ἰλλυρίδος ἐπανιὼν, ἀποσχὼν 5.81,6 | 

ὁδὸν ἡμέρας ᾿Επιδάμνου, τὴν δύναμιν ἀποκχρύψας. 

ἱππέας καὶ πεξοὺς πέμψας -ἐνέπρησε κώμας ὑψηλὰς 3 

κειμένας ἐπὶ τῶν ὁρέων ᾿Ιλλυρίδος xal ᾿Ατιντανέδος, ᾿ 
αἵ καταφανεῖς ἦσαν τοῖς ᾿Επιδαμνίοις. οἱ μὲν δὴ νομί- 20 | 
σαντες ἀπεληλυϑέναι Κάσσανδρον προελθόντες τῆς 

πόλεως ταῖς γεωργίαις προσεῖχον" ὃ δὲ τὴν κεκρυμμέ- 

νην δύναμιν ἀναστήσας ἀπὸ μὲν τῶν ἔξω τῆς πόλεως 

1 

4 

Cap. 11. $8 8 Cf. Diod. 19,50; Iustin. 14, 6, 5. — Droysen 
τς; 946 et not. 2. 

Cap. 11. 8 4. Cf. Iustin. 15, 2. 

3 πεντήρη Scripsi (coll. Diod. et infra vv. 10, 13, ubi F, 
πεντήρη, corr. F, in πεντηκοντήρη); πεντηκοντήρη FJ 6 πρᾶξιν ! 
vulg.; τάξιν F | i πιστεύσας F | 13 εὑροῦσαν F Jl 16 ἀποσχὼν H i 
et V cum abesset; ἐπισχὼν F; ἀπέχων K|19 ἀποκρύψας HM; ? 
ἀπογράψας F; ὑπογράψας D, "unde K ὑποκρύψας || 18 ἐνέπρησεν à 
ὕλας κειμένας, H | 20 καταφανεῖς ἦσαν H; καταφρονήσασαν F; 
καταφανεῖς οὔσας Hertlein. 
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ἔλαβεν οὐκ ἐλάττους ἀνδρῶν δισχιλίων, καὶ τὰς πύλας 
δὲ τῆς πόλεως ἀνεῳγμένας εὑρὼν ἐπεισελϑὼν τὴν ᾿Επέ- 
δαμνον κατέσχεν. 

12. ATZIMAXOX. 

“υσίμαχος, Αὐταριατῶν τὰς ἀποσκευὰς ἀπολεσάν- 1 30 
τῶν ἐν τῇ πρὸς Ζημήτριον μάχῃ περὶ “άμψακον. 
φοβηϑεὶς, μή τι νεωτερίσωσιν oi βάρβαροι πάντα ὅσα 

εἶχον ἀπολέσαντες, προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω τοῦ χάρα- 
xog ὡς ἐπὶ σιτομετρίαν, σύνϑημα δοὺς ἀπέκτεινεν 

ἅπαντας. ἦσαν ἄνδρες πεντακισχίλιοι. 

“υσίμαχος ᾿ἀμφιπόλεως κρατήσας ᾿Δνδραγάϑου 2 ss 

προδόντος πολλὰ καὶ μεγάλα χαρισάμενος αὐτῷ, μείζονα 

δὲ ὑποσχόμενος, ἐὰν εἰς τὴν ᾿Δσίαν αὐτῷ συναποδη- 

μήσῃ. ἐπειδὴ πρὸς ταῖς Θρᾳκίαις πύλαις ἐγένετο, οὐ 
μόνον πάντα ὅσα ἐτύγχανεν ἔχων ἀφείλετο, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸν βασανίσας ἀπέκτεινεν. 

“υσίμαχος ᾿Δρίστωνα τὸν Αὐτολέοντος πρὸς Παί- ὃ 25 
ονας ἐπὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν κατῆγεν, ἵνα γνω- 

ρέίσαντες τὸ βασιλικὸν μειράκιον προσοῖντο φιλοφρόνως 

αὐτόν. ἐπεὶ δὲ τὸν ᾿Δρίστωνα ἔλουον τὸ βασιλικὸν 

λουτρὸν ἐπὶ τοῦ 4ovíBov ποταμοῦ καὶ τὴν τράπεξαν 

Cap. 12. 8 1. Cf. Droysen II, 2, p. 212 sq. 
Cap. 12. 8 2. Cf. Droysen II, 2, p. 297 sq.; v. Will.-Móllen- 

dorff, Antigonos v. Karystos, p. 245 et not. 2. 
Cap. 12. 8 8. Cf. Droysen II, 2, p. 828 et not. 1. 

1 τὰς δὲ πύλας omisso xxl H: cf.2,0..4, 7,7. 5,44,4. 
ὅ, 41} ὁ Μάμψακα F || 14 ἐγένοντο M | 18 ἔχων F] αὐτῷ χαρι- 
σάμενος Cas. Καὶ | 17. Αὐτολέοντος F et Plut. Pyrrh. 9; Αὐδολέων 
Diod. 20, 19; Tzetz. Chil. 6, 472, nummi: cf. Eckhel. 7. 2, p. 60; 
Αὐδωλέων C. I. Α 1I, 312; nummi Mus. Brit. Macedon. 497 Ϊ 
20 ἔλουον Cas.; ἔλουσαν R; &ovev F | 21 ᾿ἀστίβου ΕἾ in Ari- 
stíbo V; 4ovvxo? vulg ; ̓ἀρίσβου Maasv. coll. Strab. 9, p. 590, 
sed cf. Tomaschek, Zeitschr. f. ósterr. Gymn. 18 (1867), p. 60. 
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τὴν βασιλικὴν παρέϑηκαν κατὰ τὸ πάτριον ἔϑος, Avol- 
μᾶχος ἐσήμηνεν ἐξοπλίσασϑαι. ᾿Δρίστων μὲν φυγὼν 
ἀφιππάσατο ἐς τὴν ΖΙαρδανέων, “υσίμαχος δὲ Παιο- 

νίαν κατέσχεν. 

18. ΚΡΑΤΈΡΟΣ. 

Κρατερὸς Τυρίων ἐπιϑεμένων τοῖς ἐργαζομένοις 
τὸ χῶμα “Μακεδόσι τροπῆς αὐτῶν γενομένης ὑποχωρεῖν 
παρήγγειλεν. ἐπεὶ δὲ of Τύριοι σφοδρῶς ἐπὶ μακρὸν 

διώξαντες ἔκαμον, ἐσήμηνεν ἀναστρέψαντας ἐμβαλεῖν 

τοῖς Τυρίοις. αὐτίκα δὴ οἵ μὲν διώκοντες ἔφευγον, 

of δὲ φεύγοντες ἐδίωκον — 

14. ΠΟΛΥΣΠΕΡΧΩ͂Ν, 

Πολυσπέρχων, τὰ ὅρια φυλασσόντων Πελοποννη- 5.14,18 
σίων, τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας προὔτρεψε πρὸς τὸν κίν- 

δυνον. πῖλον ᾿Αἀρκαδικὸν ἐπιϑέμενος καὶ τρίβωνα 

διπλοῦν ἐμπορπησάμενος καὶ βακτηρίαν λαβὼν ἔφη 

πρὸς αὐτούς" 'ἱπρὸς oUg μὲν κινδυνεύειν μέλλομεν, ὦ 
συστρατιῶται, τοιοῦτοι τυγχάνουσιν ὄντες. ταῦτα δὲ 

ἀποϑέμενος καὶ τὴν πανοπλίαν ἀναλαβὼν" “οἱ δὲ μέλ- 

λοντες πρὸς αὐτοὺς πολεμεῖν τοιοῦτοι. μέχρι νῦν 
πολλοὺς καὶ μεγάλους ἀγῶνας νενικηκότες. ἀκού- 

ὅαντες οἵ στρατιῶται ἠξίωσαν μηκέτι μέλλειν, ἀλλ᾽ 

εὐθὺς ἄγειν ἐπὶ τὴν μάχην. 

Cap. 13 et 14. Cf. J. p. 689. 

1 κατὰ ΕἼ παρὰ vulg. | 2 φυγῇ Cas.; φυγεῖν δ; ἴσως φυγὴν 
Darm. marg. ó | 8 Ζαρδανέων p; Σαρδανέων F; Σαρδιέων 
vulg.| 7 τροπῆς Maasv.; πρὸ τῆς F | 14 αὐτοὺς F || προύτρεπε 
CK | 15 ἐπιϑέμενοι F | 19 ἀναλαβὼν H; armatura recepta V; 
λαβὼν F vulg.: cf. 4, 9, 6. 4, 17 extr. 
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15. ANTIOXOZ ΣΕΛΕΎΚΟΥ. 

e. 81,8 ᾿Αντίοχος βουλόμενος κρατῆσαι ΖΙαμασκοῦ, ἣν 360--868 
ἐφύλασσε 4ίων Πτολεμαίου στρατηγὸς, ἐπήγγειλξε τῇ 

στρατιᾷ καὶ τῇ χώρᾳ πάσῃ Περσικὴν ἑορτὴν ϑαλιάξειν 
5 προστάξας ἅπασι τοῖς ὑπάρχοις ἀμφιλαφῆ κομίξειν 
εὐωχίας παρασκευήν. ἐφ᾽ ἧ πανταχοῦ πανηγυρίξοντος 

"Awuóyov μετὰ πάντων, καὶ ὃ Δίων πυνϑανόμενος 
τὴν τρυφὴν τῆς ἑορτῆς ἐχάλασε τὸ σφοδρὸν τῆς φυ- 

λακῆς. ᾿Αντίοχος δὲ προστάξας ἄπυρα σιτία τεσσάρων 
10 ἡμερῶν κομίξειν ἤγαγε τὴν στρατιὰν διά τε ἐρημίας 

καὶ ἀτραπῶν παρακρήμνων καὶ ἀπροσδοκήτως ἐπι- 

φανεὶς αἵρεῖ Δαμασκὸν, Δίωνος οὐ δυνηϑέντος ἀντι- 

σχεῖν ᾿Αντιόχῳ παρόντι. 

16. ANTIOXOZ ANTIOXOT. 

e47 ᾿Αντίοχος ἐπολιόρκει Κύψελα, Θρᾷτταν mOALV,202—958 
16 ἔχων σὺν αὑτῷ Θρᾳκῶν εὐπατρίδας πολλοὺς, ὧν ἡγοῦντο 

Τήρης καὶ Ζίρομιχαίτης. τούτους κοσμήσας στρεπτοῖς 

χρυσοῖς καὶ ὅπλοις ἀργυροπάστοις προῆλϑεν ἐπὶ τὴν 
, [i Ἂν 2 N - ’ , Ἁ ς 

μάχην. οἵ δὲ ἀπὸ τῶν Κυψέλων ἰδόντες τοὺς Ouo- 

20 φύλους καὶ ὁμογλώσσους πολλῷ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ 
κεκοσμημένους, μακαρίσαντες αὐτοὺς τῆς μετ᾽ ᾿Αντιόχου 

Cap. 16. Cf. Droysen III, 1, p. 316 et not. 1. 

8 Δίων H; Δίνων F, sed infra v. 12 recte zfíovog 14 Περ- 
σικὴν H; καὶ Περσικὴν F | V καὶ seclusit K | ὁ Ζέίων] ὁδὸν F || 
11 παρακρημνὸν F, unde scripsi παρακρήμνων; περικρήμνων 
vulg.; κρημνωδῶν H || ἀπροσδοκήτων F, corr. vulg.; ἀπροσδοκή- 
τοις Hertlein | ἐπιφανεὶς H; ἐκφανεὶς F vulg. | 15 ἐπολιόρκει 
H; oppugnabat V; ἐπόρϑει F vulg.: cf. ad 4,9,4 || 17 Τήρης 
Droysen 1.1.5 Τίέρις F | 18 ἀργυροπάστοις Koen. 454 ut zovcoza- 
στοις 8,43; ἀργυροπάρτοις F. 
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στρατείας, τὰ ὅπλα καταβαλόντες ᾿Αντιόχῳ προσ- 
3 y 

ἔϑεντο καὶ ἦσαν ἀντὶ πολεμίων σύμμαχοι. 

17. ANTIOXOZ IEPAX,. 

᾿Αντίοχος Σελεύκου τοῦ ἀδελφοῦ ἀποστὰς ἔφυγεν 5.9.5 
εἰς τὴν Μέσην τῶν ποταμῶν, ὅϑεν καὶ τοὺς μὲν ᾽4ρ- 5 
μενίων ὅρους διελθόντα φίλος ὧν ᾿Δρσάμης ὑπεδέξατο. 
στρατηγοὶ Σελεύκου ᾿Δχαιὸς καὶ ᾿άνδρόμαχος μετὰ 
πολλῆς δυνάμεως ἐδίωκον. πολλὴ μὲν αὐτῶν ἐγένετο 
ἡ παράταξις. τέλος [δὲ] τρωϑεὶς ᾿ἀντίοχος ὑποφεύγει 

ἐς τὴν ὑπερκειμένην ὑπώρειαν τῆς στρατιᾶς ἐν ὁμαλεῖ 
στρατοπεδευούσης ὑπὸ ταῖς λαγόσι τοῦ ὄρους" φήμην 

διέδωκεν, ὡς ᾿Αντίοχος ἐν τῇ μάχῃ πεπτώκοι. τῆς δὲ 
στρατιᾶς οὐκ ὀλίγον μέρος νύκτωρ ἐκέλευσε καταλαβέ- 

σϑαι τὰς ὑπωρείας. us9' ἡμέραν πρεσβευτὰς ἔπεμψαν 
of ̓ ἀντιόχου στρατιῶται, Φιλέταιρον ἡγεμόνα Κρῆτα. 
Διονύσιον Μυσιμαχέα, ὑπόσπονδον ᾿Δντιόχου τὸ σῶμα 
αἰτούμενοι καὶ σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα παραδιδόντες. 

᾿ἀνδρόμαχος οὐδέπω μὲν ἔφη τὸ ᾿Δἀντιόχου σῶμα εὑρῆ- 
σϑαι, ξητεῖσϑαι δὲ πεπτωκὸς [ἢ] εἴσω ἐν τοῖς δεσμέοις" 

πέμψειν δὲ τοὺς παραληψομένους τά τε ὕπλα καὶ τοὺς 

στρατιώτας. ἧκον ἄνδρες τετρακισχίλιοι οὐ πρὸς μάχην 

Cap. 11. Cf. Droysen III, 2, 11 et not. 2. 

5 ὅϑεν Blume; ὥστε F; ὅτε vulg.; τς τῷ γ[6 ᾿ἀρσάμης 
H nummi; reni F vulg. 1 9 τέλος [δὲ] Καὶ i τέλος F | 10 ἐν 
ὁμαλεὲ W coll. 1, 89, 2; xz» ὀμαῖει Ἐ; ἣ ἦν ὁμαλὴ K | 11 
usada Msc m; exercitu castra metante V; στρατοπε- 
δεύουσιν F | φήμην δὲ νυ]σ. {12 πεπτώκει vulg. t 16 καὶ Ζιο- 
νύσιον vulg. | 17 παραδιδόντας F | 19 πεπτωκὸς vulg.; πεπτω- 
πὼς F; om. V; ἐν τοῖς πεπτωκόσι Koen. 218; σῶμα πεπτωπὸς 
εὐᾳῆσθαι, ξητεῖσϑαι δὲ ete. K | εἴσω F; Im] εἴσω Bursian; ἢ 
ξῶν BR || δεσμέοις R Koen. 213 K; δεσμοῖς F. 
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ἐσκευασμένοι, ἀλλὰ πρὸς παράληψιν αἰχμαλώτων ἐσταλ- 
μένοι. ἐπεὶ δὲ ὑπὸ ταῖς λαγόσι τοῦ ὄρους ἐγένοντο, 

οὗ τὰς ὑπωρείας προκαταλαβόντες ἄνωϑεν ἐπιχυϑέντες 
πολὺν αὐτῶν φόνον εἰργάσαντο. ᾿Αντίοχος δὲ σχῆμα 
τὸ βασίλειον ἀναλαβὼν ἐπεφάνη δείξας αὑτὸν καὶ 

ξῶντα καὶ νικῶντα. 

18. (17.) ΦΙΛΙΠΠΟΣ AHMHTPIOT. 

ἐπολιόρκει᾽ τῶν δὲ τειχῶν καρτερῶν ὄντων ἐπεχείρη- 

σεν ὑπορύττειν. πέτρας δὲ στερεωτάτης ἐν τῇ διώ- 
ρυχι φανείσης καὶ τοῖς μεταλλευτικοῖς ὀργάνοις μηδα- 

μῶς εἰκούσης ἐκέλευσε Φέλιππος μεϑ' ἡμέραν μὲν ἐπὶ 

τὴν διωρυχὴν καταβαίνειν ὡς ἐργαξομένους δὴ καὶ 
προκαλύμματα ὑπερέτεινεν ὡς βουλόμενος λανϑάνειν᾽" 
τὰ δὲ ἦν ἄρα φανερὰ τοῖς πολεμίοις ἀπὸ τῶν τειχῶν 

ὁρῶσι. νύκτωρ δὲ ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας ἀπὸ 
σταδίων ὀκτὼ ἢ δέκα ἔκ τινος βαϑείας φάραγγος ἀνα- 

κομίζοντας χοῦν μεταβάλλειν πρὸ τοῦ στόματος τῶν 

ὀρυγμάτων" ἐπεὶ δὲ πολὺς χοῦς ἐγήγερτο σωρηδὸν, 
us9' ἡμέραν οἵ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἰδόντες τοῦτο, ἐκεῖνο 

ἐπίστευσαν, ὡς ἡ πόλις κάτωϑεν ὑπορώρυκται. οὗτος 

ὁ φόβος ἔπεισεν αὐτοὺς παραδοῦναι Φιλίππῳ τὴν 

Cap. 18. 8 1. C£ Polyb. 16, 11. Front. strat. 3, 8, 1. — 
J. p. 640 sq. 

3 of om. F | 8 Πρινασσὸν Ortelius coll. Stephan. Byz. s. v. 
et Polyb.; Παρνασσὸν F9 ἐπολιόρκει H; ἐπόρϑει P: ef 
ad 4,9,4 Ϊ 13 ὡς F] τοῖς vulg. ! ἐργαξομένους W; ἐργαξομένοις 
R; ὀργιξομένους E; ̓ ὑπορυττομένοις vulg. || 18 καταβάλλειν K; 
χῶμα ἐκχχέειν H; χοῦν παρέβαλε παρὰ τὰ στόμια τῶν ὀρυγμάτων 
Polyb. 1. 1. | 20 ἰδόντες F] ὁρῶντες M || τοῦτο, ἐκεῖνο Blume; 
τοῦτο ἐκεῖνο cum V id ipsum K | 21 ὑπωρώρνυκται F; ὑπο. 
ρώρυκτο Κ. 

Φίλιππος ἹΡοδίων πόλιν ἐν τῇ Περαίᾳ Πρινασσὸν 1 205 
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πόλιν. ὕστερον δὲ τὴν ἀπάτην μαϑόντες πολλὰ τὴν ἱ 
αὑτῶν ἄνοιαν κατωδύραντο. 1 

205 9 Φίλιππος Δημητρίου πολεμῶν ᾿Δττάλῳ βασιλεῖ j 
καὶ Ῥοδίοις ἀποδρᾶναι κατὰ ϑάλατταν βουλευσάμενος 3 

αὐτόμολον Αἰγύπτιον ἔπεμψεν, ὃς ἤγγειλε τοῖς πολε- b — — 
μέοις ὅτι παρασκευάξοιτο διαναυμαχεῖν τῆς ὑστεραίας" ; 

καὶ διὰ νυχτὸς πυρὰ πολλὰ ἔχαυσεν ὡς τῆς στρατιᾶς 

μενούσης. τῶν δὲ ἀμφὶ τὸν Ἄτταλον τὰ πρὸς τὴν 
ναυμαχίαν παρασκευαζομένων καὶ τὴν κατὰ τὸν ἔχπλουν 
φυλακὴν διαλυσάντων Φίλιππος λαϑὼν ἀπέπλευσεν. 10 

19. (18.) IITOAEMAIOX. 

321 Πτολεμαῖος, Περδίκκου κατὰ Μέμφιν διαβαένον- 6. 18,6 

τος τὸν ποταμὸν καὶ ἤδη συχνῶν διαβεβηκότων, συν- 
αγαγὼν ἐκ τῆς χώρας αἰπόλια, συφόρβια, βουχόλια 

πλεῖστα ὅσα, προσέταξεν ἕχάστου ξώου φρυγάνων 15 
φορτία ἐκδῆσαι, ὅπως ἐπισυρόμενον κονιορτὸν ἐγείέροι 

πλεῖστον. τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν νομέων, πρὸς δὲ τούτοις 

καὶ ἱππέων ἐλαυνόμενα κονιορτὸν ἀνέστησε μέγιστον" 

αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τῶν ἱππέων τοὺς λοιποὺς τοῖς 

πολεμίοις προσῆγεν. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ κονιορτοῦ πολὺ 20 

πλῆϑος ἐπιέναι νομίσαντες αὐτίκα ἔφυγον᾽ καὶ οἵ πλεῖ- 

στοι μὲν ἐν τῷ ποταμῷ διεφϑάρησαν, πολλοὶ δὲ καὶ 

ξῶντες ἑάλωσαν. 

Cap. 19. Cf. Front. strat. 4, 7, 20. — J. p. 641. 

2 αὐτῶν F | κατωδύραντο F] κατωδύροντο W || 16 ἐπισυρό- 
μενον ΕἼ ἐπισυρόμενος M; ἐπισυρόμενα K ex V attracta | 18 
ἐλαυνόμενα vulg.; ἐλαυνομένων F | 19 τοὺς om. F | 20 ἀπὸ μὲν 
τοῦ F,| 21 ἔφυγον H; ἔφευγον F vulg. | of del. K. 
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20. (19.) ATTAAOZ. 

"AvcaAos, Γαλάταις μεγάλην δύναμιν ἔχουσι ztaQa-299—236 
τάττεσϑαι μέλλων, ὁρῶν τοὺς στρατιώτας καταπεπλη- 

γότας, εὐθύμους ποιῆσαι βουλόμενος πρὸς τὸν κίνδυνον 
τῆς μάχης, ἱερεῖα παρεσκεύασε, Σουδίνου Χαλδαίου 
μάντεως ϑυσίαν βραβεύοντος. ὃ μὲν εὐξάμενος καὶ 

σπείσας ἀνέτεμε τὸ ἱερεῖον. ὃ δὲ βασιλεὺς κηκίδα 
τρίψας ἐπέγραψεν ἐπὶ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν “βασιλέως 
víx« ποιησάμενος τὴν ἐπιγραφὴν οὐκ ἀπὸ τῶν ἀρι- 
στερῶν ἐπὶ δεξιὰ, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ 

τὰ ἀριστερά" καὶ τῶν σπλάγχνων ἐξαιρουμένων ὑπέσχε 

τὴν χεῖρα, τῆς κηκίδος εἰς ϑερμὸν καὶ ἀραιὸν λοβὸν 

ἀπομαξάμενος τὴν ἐπιγραφήν. ὃ μάντις ἐπεξιὼν τοὺς 

λοβοὺς καὶ τὴν χολὴν, πύλας vs δὴ καὶ τράπεζαν καὶ 

ὅσα ἄλλα σημεῖα κατανοῶν ἀνέστρεψε τὸν λοβὸν τὸν 
ἔχοντα τὴν ἐπιγραφὴν, δι᾽ ἧς ἐδηλοῦτο βασιλέως νίκη. 
αὐτός τε οὖν ὑπερχαρὴς ἐγένετο καὶ τῷ πλήϑει τῶν 
στρατιωτῶν ἔδειξε τὸ σημεῖον" of δὲ ἐλθόντες καὶ 

ἀναγνόντες ϑάρσους ἐνεπλήσθησαν καὶ πάντες ἀνε- 
βόησαν κελεύοντες ἄγειν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους καὶ προ- 

ϑύμως ἀγωνισάμενοι τοὺς Γαλάτας ἐνίκησαν. 

Vid 20. Of. Front. strat. 1, 11, 15. — J. p. 641. 

4 πρὸς τὸν κίνδυνον W coll. 1,82,9. 8,9,4. 21. 4,10,1. 
5,12,1. 8,23,92; πρὸ τοῦ κινδύνου 'Y Ϊ 5 ϊερεῖα T; victimam 
V: ef. infra v. 7 1 6 ματαέως L3 ll [τὴν] ϑυσίαν K | βραβεύοντος 
Gronovius; βραδεύοντος F; πράττοντος vulg. | 7 κικίδα (eb v. 12 
κικίδος) F | 11 ὑπέσχε K ex V supposuit ; ὑπέσχετο F; manum 
suppositurus Front, | 12 [μετὰ] τῆς κηκίδος R || λοβὸν W; τόπον 
F; τὸ ἧπαρ K | 13 ἀπομαξάμενον R Patakis | ἐπεξιὼν F] ἐπι- 
διεξιὼν vulg. | 14 λωβοὺς (et λωβὸν v. 15) F | 18 εἰσελϑόντες M || 
21 Γαλάτας Heringa 128; πολίτας Γαλάτας dittogr. F; πλείστους 
Γαλάτας vulg. (Gallorum multitudinem V); πολλοὺς Γαλάτας R. 
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21. (20) ΠΕΡΣΕῪΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

9.19 Περσεὺς Ῥωμαίων ἐλέφαντας ἀγόντων τοὺς μὲν 
ἐκ Lione, τοὺς δὲ Ἰνδοὺς παρὰ ᾿Αντιόχου Συρίας. | 
βασιλέως, ἵνα μὴ καινὸν καὶ φοβερὸν τοῖς ἵπποις ὸ | 

ϑηρίον φανείη, προσέταξε τοῖς χειροτέχναις εἴδωλα 5 
ξύλινα κατασκευάξειν ἐλεφάντων ἰδέαν καὶ χρόαν ἔχοντα. 

ἐπεὶ δὲ ἡ κλαγγὴ τοῦ ϑηρίου μάλιστα δεινὴ, προσ- j 

ἕταξεν εἰς τὸ ξύλινον εἴδωλον ἐμβαίνειν ἄνδρα αὐλὸν | 

ἔχοντα, ὃς διὰ τοῦ στόματος τὸν αὐλὸν ἐϑύνων ὀξὺν 
καὶ ἀπηνῆ φϑόγγον προΐηται. οὕτως ἔμαϑον οἵ Μακε- 10. — 

δόνων ἵπποι καταφρονεῖν τῆς ἐλεφάντων κλαγγῆς καὶ | 

ὄψεως. | 

Cap. 21. (20. Cf. Zonar. 9, 22; Ampelius 16. — | 
E. Sehulze, de excerptis Constantinianis quaestiones criticae 
(Bonn. 1866), p. 12 sq. non recte haec ex Polybio sumpta esse 
opinatur. 

1 Φιλίππου om. vulg. | 10 προΐηται W; zooíszat F5 προιξέη ἣ 
vulg. {11 κλαγγῆς καὶ ὄψεως F] κλαγγῆς vulg.; κραυγῆς P. 3 

Ὺ 
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Τάδε ἔνεστιν iv τῷ πέμπτῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων. 

Φάλαρις 
Αιονύσιος. 
᾿“γαϑοκλῆς 
Ἱππαρῖνος. 

Θεοκλῆς 
Ἱπποκράτης. 

Zogvotog . 
“επτίνης : 
"Avvov . 
Ἰμίλκων 
Γέσκων. 
Τιμολέων. 
᾿Δρίστων 
Θρασυμήδης. 
Μεγακλῆς. 
“Παμμένης 3 
Ἡρακλείδης " 
Aya966vQozog ; 
A xoc . 
“Μενεκράτης. 
᾿Αϑηνόδωρος. 
Διότιμος . 
Τύννιχος. 
ΚΧλείταρχος : 
Τίμαρχος.. 

$ 

ΞΟ ΒΟ ΚΝ δου ΌΟΘ“" δὼ 5) ΤΌ 5 ΟΝ 5 τὸε ὦ 

Εὐδόκπιμος 
Παυσίστρατος. 
Θέογνις. 
Ζιοκλῆς 
Χίλεον'.. 
Κύψελος. 
Τελεσίνικος.. 
Πομπίσκος 
Níwov ... 
Νέαρχος. 
Δωρόϑεος. 
ΖΣωσίστρατος 
“ιόγνητος. 
᾿ἠρχέβιος ν 
᾿Δριστοκράτης ) 
AINE: 
“Χαριμένης 
Καλλιάδης 
Μέμνων 
Φιλόμηλος. . 
Δημοκλῆς.. 
Παναίτιος. 
Πυραίχμης 
Σάτυρος —oRRRORRRURRSRSRR&SUuURBRRRURS 

Διονύσιος κβ vulg.; Ζιονύσιος κα F, cum 5,2, 7 et 8 in cod. 
unum strategema efficiant || Τιμολέων 8 F, | Θρασυμίδης e F, || 
Ἡρακλείδης α F, | Διότιμος Y Fl Kiqraez og F, || Πεισίστρατος 
F, | Εὐδόνιμος "ἢ | Θεόγνης F | 'χᾶιος F: cf. ad 5, 30 | inde ἃ 
Κύψελος numeros a F, omissos add. F, | Νέαρχος Κρῆς οὗ 4ωρό- 
ϑεος Δευκάδιος Ἐς || ̓Δριστοκράτης β] « in ras. F | ̓ ἠριστόμαχος 
α om. F ἢ Φιλόμηλος F,; Φιλόμηδος F, | ad Πυραίχμης et Σά- 
τυρος F, adscer. οὐκ ἔχει. 



BIBAION IIEMIITON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν πέμπτον βιβλίον, ἱερώτατοι βασι- | 
λεῖς -Avvovive xol Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγη- | 
μάτων ovy οὕτως ἐμαυτὸν ἄξιον ἐπαίνου ἡγούμενος 
ἐπὶ τῷ συγγράφειν, ὡς ὑμᾶς ἐπὶ τῷ σπουδάξειν ἀνα- 
γιγνώσκειν τοσαῦτα συγγράμματα, τοσαύτης ἀρχῆς | 
προεστηκότας" νυνί ys μὴν μάλιστα, ὁπότε μὴ μόνον | 
τὰ δίκαια τῆς εἰρήνης πρυτανεύετε, ἀλλὰ xol τὰ ἔργα | 
τοῦ πολέμου διατάσσετε, καὶ τοῦτο ἄρα στρατήγημα 

νίκης ἡγούμενοι, εἰ δι’ ὧν ἐνίκησαν οἱ παλαιοὶ στρα- 

τηγοὶ, ταῦτα καταμανϑάνοιτε. βασιλεῦσι γὰρ πόλεμον 10 

ἐχτάσσουσι προσήκειν ὑπολαμβάνετε κατανοεῖν ἔργων 

ἀγώνισμα. λόγων μὲν γὰρ σπουδὴ τοῖς ἄγουσι σχολὴν 
χρῆμα ὠφέλιμον" ἔργων δὲ ἐπιστήμη τοῖς ὅπλων ἄρχου- 
σιν ἀρίστη διδάσκαλος ὧν χρὴ δρᾶν κατὰ ξῆλον τῶν 
πάλαι κρατησάντων. ὅπως οὖν ξηλώσετε τὰς τῶν ἀρ- 15 

χαίων ἀρετὰς καὶ νίχας, αὐτὰ δείξει τὰ στρατηγήματα. 

σι 

1. ΦΑΛΑΡΙΣ. 

ο.ὅ10]1 Φάλαρις "Axgayavvivog τελώνης τῶν πολιτῶν κατα- 

σχευάσαι βουλομένων Ζιὸς Πολιέως νεὼν ἀπὸ διακοσίων 

ΡΥ dei) esie aisi cr cem 

ὅ τοιαῦτα Patakis; haec V || 7 πρυτανεύεται F, corr. M 
vulg. | 8 διατάσσεται F, corr. M vulg. || 11 ὑπολαμβάνεται F, 
corr. M vulg. || 14 ὧν} ὡς Patakis 15 στρατηγησάντων CK Ϊ 
ξηλώσητε F | 19 ἀπὸ διακοσίων (i.e. 6) ταλάντων Cas.; ἀπο- δ 
σταλέντων F; ἀπὸ v ταλάντων Dopet: 

1 sn, Mire c 



10 

15 

20 

25 
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ταλάντων ἐπὶ τῆς ἄκρας ὡς πετρώδους καὶ στερεωτάτης, 
καὶ ἄλλως ὁσίως ἂν ἔχον ἐν ὑψηλοτάτῳ τὸν ϑεὸν 
ἱδρύσασϑαι, αὐτὸς ὑπέσχετο, τοῦ ἔργου ἐπιστάτης ἂν 
γένηται, καὶ τοὺς ἀρίστους τεχνίτας ἕξειν καὶ τὴν ὕλην 

λυσιτελῶς παρέξειν καὶ τῶν χρημάτων ἀσφαλεῖς ἐγγυ- 

ητὰς δώσειν. ἐπίστευσεν ὁ δῆμος, ὡς διὰ τὸν τελω- 
νικὸν βίον ἐμπειρίαν τῶν τοιούτων ἔχοντι. λαβὼν 

δὴ τὰ κοινὰ χρήματα πολλοὺς μὲν μισϑοῦται ξένους, 
πολλοὺς δὲ ὠνεῖται δεσμώτας, πολλὴν δὲ ὕλην ἐς τὴν 
ἄκραν ἀνακομίέξει λίϑων, ξύλων, σιδήρου. ἤδη δὲ τῶν 
ϑεμελίων ὀρυσσομένων καϑῆκε τὸν κηρύξοντα ὃς ἂν 

μηνύσῃ τοὺς κλέψαντας τοῦ ἐν τῇ ἄκρᾳ λίϑου καὶ 
σιδήρου, λήψεται ἀργύριον τόσον. ἠγανάκτησεν ὃ 

δῆμος, ὡς τῆς ὕλης κλεπτομένης. ὁ δὲ “οὐκοῦν᾽, ἔφη, 
᾿συγχωρήσατέ μοι περιφράξαι τὴν ἀκρόπολιν. συνε- 
χώρησεν ἡ πόλις περιφράξαι καὶ περίβολον ἐγεῖραι. 

λύσας τοὺς δεσμώτας. τοῖς λίϑοις καὶ τοῖς πελέκεσι 

καὶ ταῖς ἀξίναις ὁπλίσας, Θεσμοφορίων ὄντων ἐπιϑέ- 

μενος, τοὺς πλείστους τῶν ἀνδρῶν ἀποκτείνας, yvvou- 

κῶν καὶ παίδων κύριος καταστὰς ἐτυράννησε τῆς ᾿4κρα- 

γαντίνων πόλεως. 
Φάλαρις ᾿Φκραγαντίνων τὰ ὅπλα παρελέσϑαι βου- 2 510--ὅδά 

λόμενος ἀγῶνα γυμνικὸν λαμπρότατον ἔξω τῆς πόλεως 
ποιήσειν ἐπήγγειλε. τῶν δὲ πολιτῶν ἁπάντων ἐπὶ τὴν 

ϑέαν προελθόντων τὰς πύλας κλείσας προσέταξε τοῖς 

δορυφόροις τὰ ὅπλα τῶν οἰκιῶν ἐχφέρειν. 

2 ὁσίως ἂν ἔχον Hertlein Fuchs; ὁσίαν ἀνίσχων F; ὅσιον 
ὃν [ὕψιστον] R; ἀνῆκον K | 8 ἵδρύσασϑαι M; ἰδιώσασϑαι F I 
ὑπεσχειτο F | 4 γένηται K Patakis; γενέσϑαι F Ἰ 10 ἀνακομίξειν 
F |, 11 κηρύξοντα Hertlein; μηνύσαντα F; μηνύσοντα vulg. || 
ὃς ἂν μηνύσῃ K; ὅσα μὴ νύσει F | 12 τοῦ K; τῶν F. 
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Φάλαρις πολιορκούντων ᾿Ακραγαντίνων Σικανοὺς 
οὐ δυνάμενος ἑλεῖν αὐτοὺς πολὺν σῖτον παρεσκευα- 

σμένους, διελύσατο τὸν πόλεμον" ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου σῖτον αὐτοῖς παρακατέϑετο συνϑέ- 

μενος ἀπολήψεσϑαι τὸν ϑερίξεσθαι μέλλοντα. ἀσμένως 
ἐδέξαντο οἵ Σικανοί. ὁ δὲ Φάλαρις τοὺς σιτοφύλακας 

αὐτῶν ἔπεισεν ἀργυρίῳ διαφϑείρας τὰς ὀροφὰς τῶν 

οἰκημάτων διελεῖν, ὅπως ὁ σῖτος ὑόμενος κατασαπείη" 

τὸν δὲ ϑερισϑέντα κατὰ συνθήκας αὐτὸς ἀπέλαβεν. 
ἀναγκαίως οὖν τὸν μὲν ἀπὸ τῆς χώρας τῷ Φαλάριδι 

ἀποδόντες, τὸν δὲ ἐν τῇ πόλει διεφϑαρμένον εὑρόντες 
ὑπήκουσαν αὐτῷ διὰ τὴν σιτοδείαν. 

Φάλαρις πρὸς Τεῦτον ἄρχοντα Οὐέσσης, ἥπερ 
εὐδαιμονεστάτη καὶ μεγίστη Σικανῶν πόλις, ἔπεμψε 

τοὺς μνηστευσομένους αὐτῷ τὴν ἐχείνου ϑυγατέρα. 

ὑποσχομένου δὲ στρατιώτας ἀγενείους ἐπὶ τῶν ξευγῶν 

καϑίσας ἔπεμψε στολὰς γυναικῶν ἔχοντας ὡς ϑερα- 

παινίδας δῶρα τῇ κόρῃ κομιξούσας. ἐπεὶ δὲ κατελά- 
βοντο τὴν οἰκίαν, οἵ μὲν τὰς μαχαίρας ἐσπάσαντο, 

Φάλαρις δ᾽ εὐϑὺς ἐπιφανεὶς τὴν Οὐέσσαν ἐχειρώσατο. 

2. ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ. 

Διονύσιον Σικελίας τύραννον ὥρμησαν οἵ μι- 

Cap. 1. 8 8. Cf. Front. strat. 8, 4, 6. 
Cap. 2. De fontibus cf. J. p. 496—504. 
Cap. 2. 8 1. Cf. Diod. 14, 78. — Holm Il, p. 436, not. 

ad p. 122. 

2 ἑλεῖν Hertlein; ἀνελεῖν F; ἂν ἑλεῖν Patakis| 6 Σικανοὶ 
vulg.; Σικυώνιοι E | "D ἔπεισεν EK; ἐποίησεν F | 8 οἰκημάτων 
ΕἸ οἰκοδομημάτων vulg. || σῖτος $ópevog Cas. ex Frontin.; σιτού- 
μενος F | 9 κατὰ τὰς συνϑήκας MW || 18 Ἰνέσσης coni. Ortelius; 
Σινουέσσης C. L. Roth coll. Steph. Byz. Σινόεσσα πόλις Σικελέαρ 
1ὅ μνηστευσομένους K; μνηστευομένους F | 20 οὔεσαν F. 

15 

20 
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, P 3 ΄ M 3: 3 - ΄ 
σϑοφόροι κτεῖναν ἄϑροοι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ περισταν- 

τὲς ἀπὸ συνθήματος. ὁ δὲ προῆλϑεν ἐσϑῆτα ἐλεεινὴν 
λαβὼν καὶ τῆς κόμης κόνιν χαταχεάμενος, παρέχων 

ἑαυτὸν ἔκδοτον ὡς βούλοιντο χρῆσϑαι. οἵ μισϑοφόροι 

τὴν εἰς τὸ ταπεινὸν αὐτοῦ μεταβολὴν ἐλεήσαντες 
2 - 9 AE , , 2 » 2 
ἀϑῶον ἀφῆκαν. zhiovvoig οὐκ ἐς μακρὰν ἐν /cov- 

τίνοις περιστήσας αὐτοῖς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἅπαντας 
κατηκόντισεν. 

Διονύσιος Ἑρμοκράτους, Συρακουσίοις ὑπηρετῶν 2 405 

καὶ γραμματεύων τοῖς στρατηγοῖς, ἐν τῷ πολέμῳ [τῷ] 

πρὸς Καρχηδονίους ἡττωμένων πολλάκις Συρακουσίων 

χαὶ τοὺς στρατηγοὺς αἰτιωμένων ἐτόλμησε προδοσίας 
᾽ B " WEN 2 ^ er , a 

«vrove γραψασϑαι. οἱ μὲν αὐτῶν ξδαλῶσαν ἀποϑανεῖν., 
p M » ς N e 2 , e ᾿ -» ' 

oí δὲ φυγεῖν. ὁ δὲ og ἐπιβουλευόμενος ὑπὸ τῶν διὰ 

5 τοὺς ἁλόντας ἐχϑρῶν γενομένων καὶ τοῦ πολέμου 

r τοῦ πρὸς Καρχηδονίους ἀκμάξοντος, φυλακὴν τοῦ 
P , LOC A ' - y ' , 1 σώματος αἰτήσας, παρὰ τοῦ δήμου λαβὼν τύραννος 

3 / , , , ἐγένετο Συρακουσίων μέγιστος" καὶ μέχρι γήρως τὴν 
ἀρχὴν κατασχὼν, προσέτι καὶ τῷ υἱῷ κατέλιπεν. 

Im σι 

i 20 Διονύσιος τοὺς ἐπιβουλεύοντας φωρᾶν μάλιστα ὃ 
i πάντων ἐσπούδαζε. τῶν ξένων τις περιήει τὴν πόλιν 

I φάσκων μόνος δύνασθαι διδάξαι προγιγνώσκειν τοὺς 

T ἐπιβουλεύοντας. κληϑεὶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔφη πρὸς 
ἢ noon ncm 
» Cap. 2. 8 2. Cf. Diod. 13, 94sq. — 7. p. 497. 

Cap. 2. 8 8. Cf. Plut. apophth. reg. et imp. Dionys. 8; 
Stob. 3, 42. 

3 τῆς κόμης Cas.; τὴν κόμην E | καταχεάμενος K ex V 
respersit ; καταχεόμενος F4 χρῆσϑαι F vulg.] χρήσασϑαι Μ 
9 ὑπηρετοῦντος. καὶ γραμματεύοντος Cas. Ι, 10 γραμματέων F 
[τῷ] K | 13 αὐτῶν ὟΝ; ἑαυτῶν F; οὖν αὐτῶν vulg. | 17 καὶ 
παρὰ vulg. 

PoLYAENVS, ed. Melber. 15 
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τὸν Ζιονύσιον, μόνον αὐτὸν διδάξειν, ἵνα μὴ φανερὰ 
γένοιτο πᾶσιν ἡ τέχνη. Μεταστάντων ὅσοι παρῆσαν, 

ἰδίᾳ πρὸς αὐτὸν ἔφη" 'ὁμολόγησον, ὅτι μεμάϑηκας τὴν 
τέχνην τοῦ προγιγνώσκειν, καὶ οὐδεὶς ἐπιβουλεύειν ἔτι 
τολμήσει ὁ δὲ ἡσϑεὶς τῷ σοφίσματι τὸν μὲν ἄνϑρω- ὅ 
πον δώροις λαμπροῖς ἐτίμησε, πρὸς δὲ τοὺς σωματο- 
φύλακας καὶ τοὺς στρατιώτας ἀπήγγειλεν, ὡς ϑαυμα- 
στὸν εἴη γνώρισμα τῶν ἐπιβουλευόντων δεδιδαγμένος. 

οἵ δὲ ἐπίστευσαν καὶ ἐπιβουλεύειν ἐτόλμων οὐκέτι. 
4 Διονύσιος ἀπέπλει καταστήσας ᾿ἄνδρωνα φύλακα 10 
τῆς ἀκροπόλεως καὶ τῶν χρημάτων" “Ἑρμοκράτης παρε- 
κάλει συλλαβεῖν αὐτῷ πρὸς τὸ κατασχεῖν [τῆς] ἀκρο- 

πόλεως καὶ τῶν χρημάτων. ἐπεὶ δὲ σῶος κατέπλευσεν 

ὃ Διονύσιος μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, οὐδὲν πυϑόμενος 

τοῦ ᾿άἄνδρωνος ἔφη πάντα μὲν πεπύσϑαι παρ᾽ ἄλλων" 15 
ὅμως δὲ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ βούλεσϑαι μαϑεῖν, τίς ἦν ὁ 
μάλιστα σπουδάσας ἐπιπηδῆσαι τῷ καιρῷ. ὃ δὲ ἐξα- 
πατηϑεὶς ὡμολόγησε τὸν Ερμοκράτην. Διονύσιος τὸν 

μὲν "Avógcova προσέταξεν ἀναιρεϑῆναι, ὅτι εὐθὺς αὐτῷ 
| καταπλεύσαντι μὴ τοῦτο ἐμήνυσε, τὸν δὲ “Ερμοκράτην 20 

1 καϑεῖρξεν ἄνδρα ὄντα τῆς ἀδελφῆς. δι᾿ ἣν ὕστερον 
καὶ λύσας αὐτὸν ἐς Πελοπόννησον ἀπεπέμψατο. 

408 ὅ Διονύσιος συνθέμενος πρὸς τοὺς ἐνδιδόντας Νάξον 

Cap. 2. 8 4. Haec ad Dionysium minorem referenda sunt, 
| ut 88 7. 8. 
Ϊ Cap. 2. 8 ὅ. Cf. Diod. 14, 15, 2. — J. p. 498. 

: 1 διδάξειν K coll. Plut. ξένου δέ τινος ἰδίᾳ φράσειν φά- 
σκοντος αὐτῷ καὶ διδάξειν etc.; ; διδάσκειν EF | 10 ἀπέπλει K; 
ἐκδημεῖ R; expeditionem suscipiens V; ἀνήχϑη Maasv.; ἠγγέλη 
F || καταστήσας vulg.; κατὰ F: cf. 2,2, 7. 7,81 || ἀνδρῶνα (et sic 
semper) F | 11 Ἑρμοκράτης] erat Dionysii. primi pater: recte 
Τιμοκράτης Plut. Dio 21. 26 | 12 [τῆς] K; ἀκρόπολιν vulg.: cf. 
1, 21, 1] 14. πυνϑόμενος F || 17 ἐπιπηδήσας F. 
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αὐτὸς μὲν ὀψὲ τῆς ὥρας προσῆλϑε τοῖς τείχεσιν éxva- 

κισχιλίους στρατιώτας ἔχων" oí δὲ Νάξιοι τῆς z9000- 

σίας αἰσϑόμενοι ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς πύργους. οἵ δὲ 

προδιδόντες ἀπὸ τῶν πύργων ἐκάλουν τὸν Ζιονύσιον 

μετὰ τῆς δυνάμεως ἁπάσης" ὁ δὲ ἠπείλει τοῖς ἐπὶ τοῦ 
τείχους, εἰ μὴ παραδοῖεν τὴν πόλυν ἑκόντες, ἀποσφά- 

ἕξειν αὐτοὺς ἅπαντας. ὑπὸ δὲ τὴν αὐτὴν ὥραν ΖΊιο- 
νυσίου προστάξαντος εἰς τὸν λιμένα τῶν Ναξίων κατέ- 

πλει πεντηκόντορος ΖΔιονυσιακὴ αὐλητὰς αὐλοῦντας 
ἄγουσα καὶ κελευστὰς κελεύοντας, ὧν (ἂν) ἕκαστος 

1 ἀνεκάλει τριήρη μίαν. οἵ δὲ Νάξιοι νομέσαντες ἐπι- 

: πλεῖν τοσαύτας τριήρεις, ὅσους (ἑώρων) xsAsvovag, 

φοβηϑέντες παρέδωκαν ἑκόντες Ζιονυσίῳ τὴν πόλιν. 

8. 57,16 Διονύσιος. Ιμίλκωνος ἐπιπλεύσαντος καὶ τὸ στόμα 

- τ τοῦ λιμένος τοῦ Μοτυαίων ἀποφράξαντος., αὐτός τε 
ἀπὸ τῆς Μοτύης τὸ πεξὸν ἀναστήσας ἐστρατοπέδευσε 
κατ᾽ ἀντικρὺ καὶ παρεκάλεσε τοὺς ναύτας καὶ στρα- 

τιώτας ϑαρρεῖν καὶ παρασκευάξεσϑαι τὴν διαγωγὴν 
τῶν τριήρων [διὰ] τῆς περιεχούσης ἄκρας τὸν λιμένα. 

20 τόπος ἦν ὁμαλὸς καὶ πηλώδης, εὖρος εἴκοσι στάδια᾽ 

τοῦτον οἵ στρατιῶται ξύλοις φαλαγγώσαντες ὑπερή- 

Cap. 2. 8 6. Cf. Diod. 14, 49—651. — Schubring, Philol. 
24, p. 49 sqq.; Holm II, p. 430, not. ad p. 111; Meltzer, Iahnii 
annal, 1875, p. 747 sqq.; Th. Fischer, Beitrag z. physisch. 
Geogr. d. Mittelmeerlànder, p. 18 sq. et tabul. II; Meltzer, 
Gesch. d. Karth. p. 512. 

1 ὥρας M; χώρας F | ἑπτακισχιλίους (1. e. ξ) Cas.; ἑπτὰ (i. e. 5) 
F | 4 προδιδόντες vulg.; προϊδόντες F; προδόντες M || 5 ἠπήλει 
ΕἼ] 6 παραδοῖεν Hertlein; προδοῖεν F vulg. | ἀποσφάξεν vulg.; 
ἀποσφάξειν F | 10 (ἂν) inclusit K; ὡς ἂν Cas. | 12 (ἑώρων) 
seclusit Hertlein | 15 μολυαέων F | 19 [διὰ] inserui coll. Diod. 
14, 50 διελκύσας τὰ σκάφη διὰ τῆς γῆς; [ὑπὸ] vulg., sed plura 
excidisse putat W; ὑπὸ τῇ etc. Hertlein | 21 φαλαγγώσαντες 
HM; φαραγγώσαντες F. 

15* 
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veyxav ὀγδοήκοντα τριήρεις ἡμέρα μιᾷ.  luíAxov 
φοβηϑεὶς μὴ Διονύσιος τὸ ναυτικὸν ὑπερβαλὼν ὑπὲρ 
τὴν ἄκραν ἐπιπλεύσας τοὺς Καρχηδονίους ἐπὶ τῷ 
στόματι τοῦ λιμένος κατακλείσας ἔνδον ἐξέλοι, βορέου 

πνεύσαντος οὐρίου ἀπόπλουν ἐποιήσατο. Διονύσιος 
δὲ καὶ τὸν λιμένα καὶ τὴν Μοτύην καὶ τὸ ναυτικὸν 

διεσώσατο. 

851 {ὦ Διονύσιος ὑπὸ Ζίωνος [πολιορκούμενος] τὴν ἀκρό- 

πολιν κατέχων ἐπρεσβεύσατο πρὸς Συρακουσίους ὑπὲρ 

διαλλαγῶν. οἵ δὲ ἀπεκρίναντο εἰ μὲν ἀφίησι τὴν 

ἀρχὴν, δεχόμεϑα πρεσβείαν, εἰ δὲ μὴ, ἄσπονδος ὃ 

πόλεμος ἔστω. Διονύσιος πάλιν κήρυκα πέμψας ἐκχέ- 

10 

λευσε πέμψαι πρεσβευτὰς ὡς ἀφήσων τὴν ἀρχὴν xci: 

σπονδὰς πρὸς αὐτοὺς ποιησόμενος. οἵ μὲν ἔπεμψαν 

καὶ ὑπὸ χαρᾶς ἐξέλυσαν τὰς φυλακὰς, ὡς ἤδη τοῦ 
τυράννου τὴν ἀρχὴν ἀφιέντος" ὃ δὲ τοὺς μὲν πρέσβεις 

κατασχὼν, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐξαγαγὼν μετὰ πολλῆς 

ὁρμῆς καὶ βοῆς ἐλϑὼν πρὸς τὰ διατειχίσματα, καρτερᾷ 

προσβολῇ χρησάμενος, ἐμπεσὼν ταῖς Συρακούσαις, τήν 

τε ἀκρόπολιν οὐκ ἀπέδωχε καὶ τὴν πόλιν ἀπέλαβεν. 
351 8 Διονύσιος τοὺς πρεσβευτὰς τῶν Συρακουσίων, 

Cap. 2. 8 7. Οὗ Diod. 16,11, 8; Iust. 21, 2; Plut. Dion. 30. 
— J. p. 499—501. 

Cap. 2. 8 8. Cf. Plut. Dion. 31. 

2 ὑπερβαλὼν H; ἀποβαλὼν F; ἀπολαβὼν W: cf. Hertlein, 
Iahnii annal. 1861, p. 254 | 4 βορρέου F | 5 οὐρέου Cas. Καὶ 
Hertlein; οὔριον F | 6 ὁμοτύλην F, corr. vulg. | 7 διεσώσατο H, 
quod recepi coll Diodor. 14, 50; ἀνεσώσατο F | 8 [πολιορκού- 
μενος] vel [πιεζόμενος] suppli. W coll. 8 8 et 7, 26; [ἐκπεσὼν] 
vel [ἐξελασϑεὶς]) Cas. | 9 κατασχὼν vulg. | 13 πέμψας πρεσβευτὴς 
F | 14 πρὸς αὐτοὺς σπονδὰς vulg. || ποιησάμενος F || 15 ἐξέλυσαν 
M; ἐξέχυσαν F | 16 ἀφέντος Cas. 
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οὖς κατέσχε, τῆς ὑστεραίας ἀνέπεμψε τοῖς πολίταις" 

συνηκολούϑησαν δὲ αὐτοῖς καὶ γυναῖκες ἐπιστολὰς 

φέρουσαι πρὸς Δίωνα καὶ Μεγακλέα παρὰ τῆς ἀδελ- 
φῆς καὶ τῆς γυναικὸς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους Συραᾶ- 

κουσίους, ὧν ἦσαν αἱ γυναῖκες πολιορκούμεναι. ταύτας 

τὰς ἐπιστολὰς εὑρόντες [συναγαγόντες] ἐκκλησίαν φανε- 

ρῶς ἀναγιγνώσκειν ἠξίουν. ai μὲν ἄλλαι γυναικῶν ἦσαν 
ἱκετεῖαι καὶ δεήσεις μὴ περιιδεῖν σφᾶς ἀπολλυμένας, 

[ἀλλὰ] διαλλαγῆναι πρὸς Διονύσιον" μιᾶς δὲ ἐπιστολῆς 

ἔξωϑεν ἐγέγραπτο 'παρὰ ᾿Ιππαρίωνος τῷ πατρί τοῦτο 

δὲ ἦν ὄνομα τῷ Δίωνος υἱῷ. τοῦ δὲ γραμματέως 

τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγνόντος καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀνοί- 

ἕαντος ὁ μὲν υἱὸς οὐδὲν ἦν γεγραφὼς. Διονύσιος δὲ 

Ζίωνι φιλικῶς καὶ συγγενικῶς ἐπιστέλλων καὶ μεγάλα 

15 ὑπισχνούμενος. τούτων ἀναγνωσθέντων διεβλήϑη πρὸς 

τοὺς Συρακουσίους ὁ 4ίων καὶ οὐκέϑ'᾽ ὁμοίως πιστὸς 

ἦν, 0 ys δὴ μάλιστα Διονύσιος ἐσπουδάκει. 

Διονύσιος Καρχηδονίων ἐπιόντων χειρὶ μυριάδων 9 896 

τριάκοντα πολλὰ κατὰ τὴν χώραν ἐρύματα καὶ φρούρια 

90 κατεσκεύασε συντάξας διαλύεσϑαι πρὸς Καρχηδονίους 
καὶ τὰς φρουρὰς αὐτῶν δέχεσϑαι. οἵ Καρχηδόνιοι 
πάνυ ἀσμένως τὰ χωρία παρελάμβανον ἄνευ μάχης 

καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν φρουροὺς καὶ φύλακας 

Cap. 2. 8 9. Cf. Front. strat. 1, 8, 11. — Bachof, Iahnii 
annal. 1879, p. 161 sq. 

1 ἀνέπεμψε K ex V remisit ; ἀντέπεμψε F; ἀπέπεμψε Pa- 
takis || 3 Μεγακλέαν. Ε I 5 of ΜΝ; om, F | 6 [συναγαγόντες] suppl. 
Bursian; λαβόντες ἐν ἐκκλησίᾳ K εἶ 7 ἠξίουν vulg.; ἠξίου M; 
ἠξίω F Ϊ γυναικῶν Cas.; γυναῖκες ὧν F | 9 [ἀλλὰ] vulg. | 10 "Iz- 
παρίνου Maasv. coll. ὅ, 4 et sic Plut., , Theopomp. ap. Athen. || 
18 μὲν Patakis; δὲ F Ϊ 28 φρουρὰς καὶ φυλακὰς Cas. 
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ἐν ἑκάστῳ κατέλειπον. ὁπηνίκα τὸ πλεῖστον τῆς Óv- 

νάμεως διεσπάρη μεριξόμενον φρουραῖς καὶ φυλακαῖς, 
τηνικάδε τοῖς ὑπολοίποις Ζιονύσιος ἐπιϑέμενος ἐνί- 

χηδεν. 
Διονύσιος χειρώσασϑαι βουλόμενος Ἱμέραν πρὸς 

μὲν τοὺς Ἱμεραίους φιλίαν συνέϑετο, πρὸς δὲ τὰ πλη- 

σίον αὐτῶν πολίσματα πόλεμον ἐξήνεγκεν" καὶ δὴ 

στρατοπεδεύσας οὐ μακρὰν τῆς ἹἹμέρας ἐπεκηρυκεύετο 
πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πολίσμασιν. ᾿ἱἹμεραῖοι δὲ μέχρι 

πολλοῦ μὲν τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ τὴν ἀγορὰν ἔπεμπον" 

ἐπειδὴ δὲ χρόνου προϊόντος δῆλος ἦν οὐδὲν πράττων, 
ὑπιδόμενοι δύναμιν τηλικαύτην παραστρατοπεδεύουσαν 

πέμποντες τὴν ἀγορὰν ἐπαύσαντο. Διονύσιος ἔχϑρας 

ἀρχὴν ποιησάμενος τὴν ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων ἧκεν 

ἐπὶ τὴν Ιμέραν αὐτὴν καὶ βίᾳ προσβαλὼν ἐξεῖλε τὴν 

πόλιν. 
Διονύσιος τοὺς πρεσβυτέρους τῶν στρατιωτῶν 

ἀπομίσϑους ἐβούλετο ποιῆσαι" οἵ δὲ ἠγανάκτουν πρὸς 
αὐτὸν καὶ οἵ νέοι ὡς ἄδικον, εἰ γηρῶντες ἐκβάλλοιντο. 

ὁ δὲ, τὸν ϑόρυβον μαϑὼν συναγαγὼν ἐκκλησίαν &va- 

γορεύει τάδε' 'τοὺς μὲν νεωτέρους ἐς τὸν κίνδυνον 

τῆς μάχης τάττω, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ἐς τὰς φυλακὰς 

τῶν χωρίων ἴσην σύνταξιν λαμβάνοντας" πεῖραν γὰρ 

Cap. 2. 8 10. Cf. Front. strat. 8,4, 8 et 4; Diod. 14, 108. 

1 κατέλειπον K cum V relinquebant; κατέλιπον F | 2 διε- 
σπάσϑη Patakis | 5 Ἱμέραν] cum eadem a Diod. et Front. 3, 4, 8 
de Rheginorum urbe tradantur, Holm 11, p.439, not. ad p.131 
Polyaenum i in nomine urbis errasse censet, sed cf. Front. 8,4,4| 
6 συνέϑετο M; οὐ συνέϑετο F | 10 ἐπόριξον Cas. ex D 'lumó- 
διξον | 15 ἡμέραν F | 19 ἐκβάλοιντο F | 20 ἀναγορεύει Hert- 
lein; ἀπαγορεύει F vulg.; ἀγορεύει 

10 

20 
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πίστεως δεδωκότες ἐπιμελῶς và χωρία φυλάξουσι xal 

πονήσουσιν ἔλαττον. ἤσϑησαν οἱ στρατιῶται πάντες 
καὶ διῃρέϑησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἄσμενοι. ἐπειδὴ δὲ 
διελύϑη τὸ πλῆϑος καὶ κατ᾽ ὀλίγους εἰς πολλὰς φυλα- 

ὅ κὰς ἐμερίσϑη, καὶ δὴ τότε ἑκάστους τῶν πρεσβυτέρων 

t ἀπομίσϑους ἐποίησεν οὐκέτι τὴν παρὰ τοῦ πλήϑους 
ἐπικουρίαν ἔχοντας. 

i 
: 
b 

IP e. 62 Διονύσιος βουλόμενος ἐπιϑέσϑαι πόλει κατὰ ϑά- 
| λατταν καὶ γνῶναι τοὺς πιστοὺς τῶν τριηράρχων, ἀλλὰ 

10 μὴν οὐδὲ προειδέναι τινὰ, ποῖ μέλλει πλεῖν. βιβλίον 

ἄγραφον ἐσφραγισμένον ἔδωκεν ἕκάστῳ τριηράρχῳ 

προστάξας. ἐπειδὰν ἀναχϑέντων ἀρϑῇ τὸ σημεῖον, 
τότε λύειν τὰ βιβλία καὶ μαϑόντας ἐκεῖσε πλεῖν, oi 

κελεύει τὰ γεγραμμένα. οἵ μὲν δὴ ἀνήχϑησαν" o δὲ, 
16 πρὶν ὧραι τὸ σημεῖον, ἐπιβὰς ὑπηρετικοῦ περιέπλει 

καὶ παρ᾽ ἑκάστου τριηράρχου τὸ βιβλίον ἀπῇτησεν. 
ὅσους μὲν εὗρε τὴν σφραγίδα λελυκότας. ὡς προδότας 

ἐκέλευσεν ἀπαχϑῆναι τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ᾽ τοῖς δὲ ἄλλοις 
ἔδωκεν ἕτερα βιβλία, ἐν οἷς ἀληϑῶς ἐγέγραπτο ποίᾳ 

20 πόλει βούλοιτο ἐπιπλεῦσαι. καὶ δὴ τὸ ἀπόρρητον οὕτω 

φυλαχϑὲν παρέσχεν αὐτῷ τὴν πόλιν ἀφύλακτον λαβεῖν. 

Διονύσιος βουλόμενος μαϑεῖν, οἷα περὶ αὐτοῦ 

φρονοῖεν καὶ λέγοιεν οἵ ἀρχόμενοι, τὰς μουσουργοὺς 

καὶ τὰς ἑταίρας ἐκέλευσεν ἀπογράψασϑαι. αἵ μὲν δὴ 
25 πολλοῦ τέλους ἐπιβολὴν ἐνόμισαν γενήσεσθαι, ὁ δὲ 

: 
ΝῚ 
ud 

Cap. 2. 8 12. Cf. J. p. 502. 

2 πονήσουσιν vulg.; ποιήσουσιν F | 8 διελύϑησαν K coll. 
v.8 ἐπειδὴ δὲ διελύϑη | ὃ ἐπεὶ δὲ CK: cf. 5,2, 10| 9 τριηραρ- 
χῶν F | 10 zo? Hertlein; ποῦ F να]ρ. || 15 ὑπηρετικοῦ W; ὑπη- 
ρετικῶ F | 21 πόλιν scripsi cum Hertleinio (Iahnii annal. 1867, 
P. 607); ἀμφίπολιν F vulg. | 24 ἑτέρας F, || a£ μὲν V quae; ot 

Ka: μὲν 

12 
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τέλος μὲν οὐκ ἐπέβαλεν, ἑκάστην δὲ τῶν ἑταιρῶν ἀνέ- 

χρινε βασανίζων. τίνα παρὰ τῶν ἐραστῶν συνόντων 

ἀκούσειαν περὶ τῆς τυραννίδος. οὕτω τοὺς βλασφη- 
μοῦντας μαϑὼν oUg μὲν ἀπέκτεινεν, ovg δὲ ἐδίωξεν. 

14 Διονύσιος τὰ ὅπλα τῶν πολιτῶν παρελόμενος. 
ἡνίκα πρὸς τοὺς πολεμίους κινδύνου καιρὸς ἦν. προάγειν 

αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως ἑκατὸν στάδια κελεύσας. τότε 

ἀπεδίδου τὰ ὅπλα" μετὰ δὲ τὴν μάχην, πρὶν ἐπανελ- 

ϑεῖν εἰς τὴν πόλιν καὶ τὰς πύλας ἀνοῖξαι, πάλιν 

αὐτοὺς ἐκέλευεν ἀποτίϑεσϑαι τὰς πανοπλίας. 

15 Διονύσιος βουλόμενος εἰδέναι, τίνες εἶεν οἱ πρὸς 
τὴν τυραννίδα ἀλλοτρίως ἔχοντες, κατέπλευσεν ἐκ τῆς 

Ἰταλίας ἐς τὸ κρυπτὸν νεώριον ὡς ἀπολωλὼς [ὑπὸ] 

τῶν ἰδίων στρατιωτῶν. oí δὲ δυσμενῶς ἔχοντες συν- 

ϑέοντες μετὰ χαρᾶς ἀλλήλοις τὸ πταῖσμα διηγοῦντο" 

[Διονύσιος] συναρπάσας τοὺς ἐφηδομένους ἀπέκτεινεν. 

16 Διονύσιος ἀρρωστεῖν προσποιησάμενος λόγον διέ- 

δωκεν, ὡς ἐσχάτως εἴη διακείμενος. ἐπεὶ δὲ πολλοὶ 

πρὸς τὴν φήμην ὑπερήσϑησαν, αὐτὸς μετὰ τῶν δορυ- 

φόρων ἐπεξελϑὼν ἅπασιν ἐφάνη καὶ τοὺς ἐφηδομένους 
ἀπαχϑῆναι προσέταξεν. 

17 Διονύσιος Καρχηδονίους ἐπὶ μεγάλοις λύτροις 

ἀπεδίδου. τοὺς δὲ Ἕλληνας ἄνευ λύτρων. Καρχηδό- 

1 ἐπέβαλεν vulg.; ἐπέλαβεν F | 2 [τῶν] συνόντων K | 
6 προάγειν yulg.; προάγων F]|"7 τότε scripsi cum K (qui [τότε] 
τούτοις): οὕτως Roth; τούτοις F vulg. || 9 ἀνοῖξαι VLA ; &voc- 
ξας F [10 ἐκέλευεν K; ἐκέλευσεν F vulg. | 13 τὸ ΕἼ τὶ C. L. Roth: 
sub arée Syracusarum erat illud νεώριον: cf. Holm II, p. 434, 
not. ad p. 108 | λέκως F; ἀπολωλὼς [ὑπὸ] W; λειφϑεὶς τῶν. vel 
προδοϑεὶς [ὑπὸ] τῶν Rud. Schoell.; : ἀπολωλέκως Maasv.; ἀπο- 
ϑανὼν vulg; ex V famamque sparsit D. a propriis militibus 
interfectum. esse [καὶ φήμην (vel λόγον) διέδωπεν, ὡς ἀποθάνοι 
ὑπὸ] suppl. R, Patakis | 16 [Ζιονύσιος] W; [ὃ δὲ] vulg. 

j 
ἐ 

20 
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νιοι τὴν τυράννου φιλανθρωπίαν ὑποπτεύσαντες, OUG 

εἶχον μισϑοφόρους Ἕλληνας ἀπέπεμψαν" τῷ Διονυσίῳ 

δὲ ἄριστα εἶχε πολεμίων Ελλήνων ἀπηλλάχϑαι. 
Διονύσιος πολεμῶν Μεσηνίοις, παρ᾽ οἷς ἦσαν 

ὕποπτοί τινες ὡς προδιδόντες, βουλόμενος αὐτοὺς 

ταράττειν, τὴν τῶν ἄλλων χώραν λυμαινόμενος τῆς 

τῶν διαβαλλομένων ἐκέλευσεν ἀπέχεσθαι. τοῦτο μὲν 

δὴ καὶ ἄλλοις οἶδα στρατηγοῖς πεπραγμένον. ΖΙιονύ- 

σιος δὲ πρὸς τούτοις καὶ στρατιώτην εἰσέπεμψε τάλαν- 

τον χρυσίου κομίξοντα τοῖς ὑποπτευομένοις. τοῦτον 

oí Μεσήνιοι μετὰ [τοῦ] χρυσίου λαβόντες, ἀνακρίναν- 

τες. μαϑόντες οἷς ἐκόμιξε, τοὺς μὲν ὡμολογημένους 

προδότας ὥρμησαν κχολάξειν. οἱ δὲ ἦσαν ἐν δυνάμει 

καὶ αὐτοῖς σφοδρῶς ἀντέστησαν. ἐγένετο στάσις, ἣ 
παρέσχε Ζιονυσίῳ Μεσήνης κρατῆσαι. 

Διονύσιος ἐν σπάνει χρημάτων παρὰ τῶν πολι- 

τῶν εἰσφορὰς ἤτει. τῶν δὲ πολλάκις δεδωκέναι φα- 

σχόντων βιάξεσϑαι μὲν οὐκ ἔγνω, διαλιπὼν δὲ ὀλίγον 

ἐχέλευσε τοὺς ἄρχοντας. ὅσα ἦν ἀναϑήματα ἐν AcxAq- 
πιοῦ --- πολλὰ δὲ ἦν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ — ταῦτα 
ἔξω τοῦ ἱεροῦ κομίσαντας ὡς βέβηλα προκηρύττειν 

ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. οἵ Συρακούσιοι μετὰ πολλῆς σπου- 

δῆς ἐπρίαντο, ὥστε ἠϑροίσϑη χρημάτων πλῆϑος" ὧν 

κρατήσας Ζιιονύσιος προσέταξε κηρῦξαι, εἴ τίς [vi] 

Cap. 2. 8 18. De tempore cf. Holm II, p. 437, not. ad 
p. 123; Bass, Wiener Studien 2, p. 148. 

Cap. 2. $ 19. Cf. Aristot. oecon. 2,21; Plut. apophth. reg. 
et imp. Dionys. 5. 

6 λυμαινόμενος vulg., quod probat Hertlein; λυμαινομένους 
F | τῆς] τὴν F || 7 ἐκέλευεν F || 9 τούτοις V praeter haec ut 4, 19; 
τούτῳ K; τοῦτο F | 11 [τοῦ] K, Hercher, Hermes 9, p. 112 | 14 
αὐτοὶς K, αὐτοὶ F | 20 ἀργυρίου vulg. || χρυσοῦ K; χρυσέου F || 
24 κηρῦξαι F] κηρύττειν vulg.; κηρύξας D || [z:] add. vulg. 

18 

19 
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τῶν τοῦ AGxAqmuo0 ἀναϑημάτων ἠγόρασεν, αὐτίκα εἰς 
Ἄ τς ^ 3 » 3 , - - ^ , 

τὸ ἱερὸν ἀνακομίξειν, ἀποδιδόναι τῷ OQ, ἢ ϑάνατον 
3 ' , δ bI 2 - - , 

εἶναι τὴν tuuíav. oi uiv ἀπέδωκαν τῷ 9:0, Zhwvv- 

σιος δὲ εἶχε τὰ χρήματα. 
Διονύσιος πόλιν ἑλὼν, ἧς τῶν πολιτῶν οἱ μὲν 

, ü N , s 5 Y , 
τεϑνηκότες, oí δὲ πεφευγότες ἦσαν — ἣν δὲ μείξων 
"^ e € * 3 , , Α * 

ἢ ὥστε vzo ὀλίγων φυλάττεσθαι — φρουροὺς μὲν 

ὀλίγους αὐτόϑι καταλείπει" τοῖς δὲ ἁλοῦσιν οἰκέταις 

τῶν δεσποτῶν ϑυγατέρας συνῴκισεν, ἵνα πολεμιώτατοι 

φανέντες [τοῖς δεσπόταις] αὑτῷ πιστοὶ φύλακες τῆς 

πόλεως γένοιντο. 

Διονύσιος ἐς Τυρρηνίαν πλεύσας ἑκατὸν τριήρεσι 
καὶ ἱππαγωγοῖς, παρελϑὼν ἐς τὸ τῆς Δευκοϑέας ἱερὸν, 

λαβὼν νομίσματος τάλαντα πεντακόσια παραχρῆμα ἀπέ- 
* ^ ? 3 , , , 

πλευσεν. μαϑὼν δὲ ἐν ἀπορρήτῳ χρυσίου τάλαντα 

χίλια, ἀργυρίου πολλῷ πλείονα ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν 
καὶ τῶν ναυτῶν διηρπάσϑαι, πρὶν ἐπιβῆναι τῆς γῆς 

ἐχήρυξε τοῖς ἔχουσι τὰ χρῆματα προστάσσων τὰ μὲν 
Ὁ , 3 , ^ Ἁ € , ed i , 

ἡμίσεα ἀναφέρειν, τὰ δὲ ἡμίση συγχωρῶν" ἢ ϑανάτῳ 
, Ἁ AJ , δ ^ M [9 , 

ξημιώσειν TOUS μὴ πεισϑέντας. οἱ μὲν τὰ ἡμίδη προσ- 
, Ai EY » x , ^ 1 a , 

εχόμισαν᾽ ὃ δὲ ἀπὸ τούτων καὶ τὰ λοιπὰ εἰσπράξας 

δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς μηνὸς σιταρκίαν. 9 μη o 

Cap. 2. 8 20. Cf. Aristot. oecon. 2, 21; Diod. 15, 14. — 
Holm 11, p. 441, not. ad. p. 135. 

2 ἀνακομίξειν Patakis ex V weportare: cf, Aristot. ἄνα- 
φέρειν; κομέξειν F | καὶ ἀποδιδόναι vulg. | 6 ἦν δὲ μείξων ἢ 
Maasv.; ἕν δὲ μεῖζον 5 F; ἐπεὶ μείξων ἡ πόλις ἦν ἢ vulg. cum 
V| 10 φανέντες [τοῖς δεσπόταις] vel [ἐκείνοις] W; [; αὐτοῖς Cas. 
K | αὑτῷ scripsi; αὐτῷ Cas. K; αὐτῶν F | 12 τυρηνίαν | 14 
ἀπέπλευσεν Cas.; ἔπλευσεν F | 16 ἀργυρίου K; ἀργύρου F || 19 
ἀναφέρειν Aristot. ἀναφέρων Ε; ἀφαιρῶν Cas. | συγχωρῶν F,, 
συγχωρεῖν Ἐς | 22 ᾿σιταρκέαν Cas.; ; σιταρχίαν F 

10 

15 

20 
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Πάριοι, ξηλωταὶ Πυϑαγορείων λόγων, διῆγον ἐν 22 

τοῖς περὶ ᾿Ιταλίαν χωρίοις. Διονύσιος ὃ Σικελίας τύ- 

ρθαννος ἐπεκηρυκεύετο πρὸς Μεταποντίνους καὶ τοὺς 

ἄλλους ᾿Ιταλιώτας περὶ φιλίας. Εὐήφενος τοῖς φοι- 

τῶσι νέοις καὶ τοῖς πατράσιν αὐτῶν γνώμην ἠγόρευε, 

μηδαμῶς τυράννῳ πιστεύειν. Διονύσιος ἐπὶ τούτῳ 

μάλα ὠργίξετο, ὥστε καὶ λαβεῖν αὐτὸν ὑποχείριον 
ἐσπούδασεν ἐκ Μεταποντίου διακομιζόμενον ἐς Ῥήγιον. 

ἐπεὶ δὲ ἔλαβεν. ἐπὶ τοῦ συνεδρίου κατηγορήσας ἔδειξεν, 

ἡλίκων δι’ αὐτὸν εἴη πραγμάτων ἀφῃρημένος. ὃ δὲ 
ὁμολογῶν δικαίως ἔφη ταῦτα ποιῆσαι" τοὺς μὲν γὰρ 

εἶναι φίλους αὑτῷ καὶ μαϑητὰς, τύραννον δ᾽ οὐδὲ 

ὄψει γνώριμον. [ὃ δὲ] αὐτοῦ ϑάνατον κατέγνω. Εὐή- 

φενος οὐδὲν ταραχϑεὶς πρὸς Ζιονύσιον ἔφη" ᾿ τοῖς μὲν 

δεδογμένοις πείϑομαι" ἐπεὶ δὲ ἀνέκδοτος ἀδελφὴ ἐστί 
uou. ἐν Ilagío, ταύτην ἐκδοῦναι πρότερον βούλομαι 

διαπλεύσας εἰς τὴν πατρέδα καὶ συντόμως ἐπανελϑὼν 

τεϑνήξομαι.᾽ πάντων γελασάντων ἐπὶ τῷ λόγῳ ΔΙιονύ- 

σιος ἐθαύμασε καὶ ἤρετο “τίς ἂν οὖν πίστις γένοιτο; 

20 ὁ δὲ “ἐγγυητὴν᾽, ἔφη, 'τοῦ ϑανάτου καταστήσω᾽, καὶ 
μεταπεμψάμενος τὸν Εὔκριτον ἠξίωσεν ἐγγυήσασϑαι. 

B ὁ δὲ μάλα ἀσμένως ἐπένευσε τοῦ ϑανάτου τὴν ἐγγύην 

[ 

Ü 

b 
2] 

d 
» 
M 

em: 

εν TD EE OC MW 

1 Cap. 2. 8 22. Cf. Holm 1I, p. 448, not. ad p. 148. 

1 Πάριοι] num Παριανοὶ Cf. 6, 24 l λόγων IIvQey. vulg. | 
2 Σικελλίας F | 4 E)qvoc Patakis; Εὔφημος et Εὐρύφημος 
Metapontini inter Pythagorae discipulos commemorantur. à 
lambl. de vita Pyth. c. 267 || τοῖς φοιτῶσι F] προσφοιτῶσι D; 
τοῖς προσφοιτῶσι K || 7 μάλα Hertlein; μᾶλλον F | 8 Ῥίγιον F Ϊ 
12 αὐτῷ F | δ᾽ M; om. F | 13 [ὃ δὲ] supplevi; [αὑτῷ. ὁ δὲ] 

ὡς suppl. vulg. || 14 πρὸς τὸν CM | 16 Παρίῳ F] Πάρῳ W, sed est 
Πάριον oppidum in Mysia situm, non Πάρος insula; ef. e, 24 | 
18 τεϑνήξομαι Hertlein coll. 5, 15; ϑνήξομαι F || 19 πίστις Cas. ; 
πιστὸς F || 21 καταπεμψάμενος Ε Ϊ 22 ἐπέπνευσεν F. 
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συντάξας τὸν uiv ἐξιέναι ὡς ἐν μησὶν ἕξ ἐπανήξοντα, 
αὐτὸν δὲ φυλάττειν αὐτόϑι μένοντα καὶ φρουρούμενον. 
ἦν τὸ χρῆμα ἤδη [ϑαυμαστόν] ϑαυμαστότερον δὲ 
ἐγένετο. καὶ γὰρ μετὰ τοὺς ἕξ μῆνας ὃ τὸν ἐγγυητὴν 

παρασχὼν τὴν ἀδελφὴν ἐχδοὺς, ἐπανελθὼν ἐς Σικε- 
λίαν, παραδοὺς ἑαυτὸν ἠξίωσε τὸν ἐγγυησάμενον ἀφεῖ- 
ναι. Διονύσιος ὑπεραγασϑεὶς ἀμφοτέρων τὴν ἀρετὴν 

ἀμφοτέρους ἀφῆκεν καὶ τὰς δεξιὰς λαβὼν ἠξίου τρί- 
τον αὐτὸν εἰς τὴν ἑαυτῶν φιλίαν συγκατατάττειν καὶ 

μένειν παρ᾽ αὐτῷ κοινωνοῦντας τῶν παρόντων ἀγα- 
ϑῶν. οἱ δὲ τὴν μὲν προαίρεσιν ἀπεδέξαντο τοῦ τυ- 

ράννου, ἠτήσαντο δὲ, εἶ τὸ ζῆν αὐτοῖς βούλοιτο παρα- 

σχεῖν, συγχωρῆσαι ἀναστρέφειν ἐπὶ τὰς συνήϑεις 

διατριβὰς μετὰ τῶν νέων. συνεχώρησε Διονύσιος. 

πιστεύειν. 

3. ΑΠΑΘΟΚΛΗΣ. 

"Aya€oxAZc, Σικελίας τύραννος. ὀμόσας τοῖς πο- 

λεμίοις παρέβη τοὺς ὅρχους καὶ κατασφάξας τοὺς &AÓv- 

τας ἐπιχλευάξων πρὸς τοὺς φίλους ἔλεγεν ᾿δειπνήσαν- 

τες ἐξεμέσωμεν τοὺς Ogxovg. 

| 

τοῦτο τὸ ἔργον ἔπεισε πολλοὺς ᾿Ιταλιωτῶν Zhiovvoíio 

ἰ $05 

jpost 305 2 "Aye9oxÀgs νικήσας Δεοντίνους Zfewoxoary τὸν 

Cap. 3. De fontibus cf. A. F. Roesiger, de Duride Samio, 
Diodon Siculi et Plutarchi auctore, Góttingen 1874, p. 10 sqq.; 
J. p. 504 — 510. 

Cap..8..8. 1. C£. J. p. 509. 
Cap. 3. $ 2. Cf. Diod. 20, 90, 2. — J. p. 509. 

2 μένοντα M; μενοῦντα F | 3 [ϑαυμαστὸν] suppl. vulg. || 
5 ἐς Σικελίαν V Hertlein; ἐν Σικελία F; ἐεανελθὼν; ὦ ἐν Σικελίᾳ 
vulg.| 12 εἰ τὸ] εἶστο F Ἰ βούλοιτο m; ᾿βούλοιντο F | 14 συνε- 
χώρησε δὲ M | 21 ἐξεμέσομεν K: cf. 8, 9, 1 || 22 Δεινοκράτη 
ΕἼ ΖΔεινοκράτην vulg. 

10 

20 
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στρατηγὸν αὑτοῦ ἐς τὴν πόλιν ἔπεμψε λέγοντα, ὡς 
ἄρα φιλοτιμοῖτο πρὸς Διονύσιον καὶ βούλοιτο σῶσαι. 

3 ' ς E] P" ? ^ M ' ? , 

αύὐτοὺυς,. ὡς ἐκεῖνος ἔσωσε τοὺς περὶ τὸν ᾿Βλλέπορον 

ποταμὸν πταίσαντας ᾿Ιταλιώτας. ἐπίστευσαν Λεοντῖνοι 

καὶ Ogxovg ἔδωκαν. ᾿4γαϑοκλῆς εἰσελϑὼν ἐκέλευσεν 
αὐτοὺς ἀόπλους εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνελθεῖν" O0 στρα- 
τηγὸς ἐπηρώτησεν “ὅτῳ δοκεῖ ὅπερ καὶ ᾿4γαϑοκλεῖ, 

Sr» p Ἁ " , ς , 3 Ἂν ς »" 9 
αἰρέτω τὴν χεῖρα᾽. ὃ τοίνυν ᾿4γαϑοκλῆς “δοκεῖ μοίι΄, 

ἔφη, ἱπάντας ἀνελεῖν. ἦσαν δὲ μύριοι. καὶ δὴ περι- 

στάντες oL στρατιῶται πάντας ἀνεῖλον ἐπὶ τῆς ἐκ- 

κλησίας. 

"Aye9oxAgo πυϑόμενος τοὺς ἐν τέλει Συρακου- 8 so 

σίων νεωτερίξειν, Καρχηδονίους νικήσας, ϑύων ἐπι- 

νίκια. πεντακοσίους ἄνδρας τοὺς ὑπόπτους ἐπὶ τὴν 

ἑστίαν ἐχάλεσεν. qv μὲν δὴ μεναλοπρεπὴς ἡ τῶν κλη- 

ϑέντων ἑστία. αὐτὸς δὲ ἤδη μεθυόντων ἐς μέσους 
1 ' 2 ' - , 

παρελϑῶν, κροκωτὸν ἐνδὺς, Ταραντῖνον περιβαλόμενος 

ηὔλησεν, ἐκιϑάρισεν, ὠρχήσατο᾽ ὥστε ὑφ᾽ ἡδονῆς 9ó- 
ρυβος καὶ κρότος ἐκ πάντων ἦν. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς 
e - e Ld x » , e * * ἡδονῆς ὑπεξῆλθε τοῦ συμποσίου ὡς κεχμηκὼς τὴν 
ἐσθῆτα ἀλλάξων. ἐκυκλώσαντο τὸν ἀνδρῶνα ὁπλῖται 
πολλοί. χίλιοι δὲ ξίφη σπασάμενοι, δύο κατὰ ἕνα 
στάντες πάντας ἀπέσφαξαν τοὺς κατακειμένους. 

Cap. 8. $ 3. Cf. Diod. 20, 68. --- Roesiger 1. 1. p. 25, quem 
correxit Holm (Bursians Jahresber. III, p. 97). 

1 αὐτῶν F|?2 καὶ Cas.; εἰ F | 8 ᾿᾿Ελλέπορον Polyb. 1, 6, 2; 
᾿Ἐλέπορον F; Ἕλωρος Diod. 14, 104 | 4 ᾿Ιταλιωτῶν F, corr. vulg. 
5 ὅρκους K; ὄλβους F; ἑαυτοὺς R | [ἔλαβον καὶ] ἔδωκαν Καὶ 
8 αἱρέτω τὴν χεῖραν F | 12 ἐν τέλει vulg.; ἐντελεῖς F; cf. 6, 
1, 8. 8, 39 | συρακοσίων F | 17 κροκωτὸν ἔνδυμα Ταραντῖνον R | 
περιβαλόμενος K; περιβαλλόμενος F || 18 ηὔλισεν F | ἐκιϑάρησεν F,. 



Ju cd MM Vc M CRISE E Le E MERE τος ἢ 

238 Polyaen. V, 3, 4— 5. 

304 ᾿“γαϑοκλῆς Ὀφέλαν Κυρηναῖον σὺν πολλῇ Óvvd- 
μει στρατεύσαντα πυϑόμενος εἶναι φιλόπαιδα ὅμηρον 

αὐτῷ τὸν ἴδιον υἱὸν ἔπεμψεν “Ἡρακλείδην ὡραῖον 

ὄντα ἐντολὴν δοὺς τῷ παιδὶ ἀντισχεῖν τῇ πείρᾳ μέ- 

χρις ὀλίγων ἡμερῶν. ἧκεν ὃ παῖς 0 Κυρηναῖος τῆς 5 

ὥρας ἡττώμενος περιεῖπεν αὐτὸν καὶ περὶ τὴν ϑερα- 
πείαν αὐτοῦ μόνον ἠσχολεῖτο. ᾿4γαϑοκλῆς ἄφνω τοὺς 

Συρακουσίους ἐπαγαγὼν τόν τε Ὀφέλαν ἀπέκτεινε καὶ 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πάσης ἐχράτησε καὶ τὸν υἱὸν ἀπέ- 

λαβεν οὐχ ὑβρισϑέντα. 10 
810 ὅ ᾿Ζγαϑοκλῆς ἐπὶ Καρχηδόνα διαπλεῦσαι βουλόμενος e.5, : 

ἤδη μέλλων ἀνάγεσϑαι δοκιμάξει, τένες αὐτῷ συνδια- 

πλεῦσαι προϑυμοῖντο. καὶ δὴ προέγραψεν "ἐπιτρέπω 

τοῖς βουλομένοις ἑαυτοὺς σώξειν ἐξιέναι τῶν -νεῶν 

μετὰ τῶν ἰδίων κτημάτων". ἐξῆλθον συχνοί. τοὺς uiv 15 
δὴ ἔκτεινε πάντας ὡς δειλοὺς καὶ ἀπίστους" τοὺς δὲ 

μείναντας ὡς ἀνδρείους καὶ πιστοὺς ἐπαινέσας διέβαλεν 

ἐς τὴν Διβύην ἑξήκοντα ναυσὶ καὶ τῆς γῆς ἐπιβὰς 

παραχρῆμα τὰς ναῦς ἐνέπρησεν, ὅπως ἀγωνίζοιντο 

γενναιότερον οἱ στρατιῶται τὸ δύνασϑαι φεύγειν ἐπὶ 20 

τῶν νεῶν ἀπεγνωκότες. τούτοις τοῖς στρατηγήμασι 

χρησάμενος ᾿4γαϑοχλῆς αὐτῶν τε Καρχηδονίων καὶ 

πολλῶν ἐν Λιβύῃ πόλεων ἐκράτησεν. 

Cap. 3. 8 4. Cf. Iust. 22, 7. — Roesiger, p. 28; Meltzer, 
p. 527. 

Cap. 3. 8 5. Cf. Diod. 20, 4, 5. — Roesiger, p. 20; Meltzer, 
p. 525. 

1 Ὀφέλλαν oie alii l * μόνον F] “μόνην vulg. | ἄμφω F, 
| corr. vulg. || 8 ἐπαγαγὼν M Mor παναγαγὼν F | 18 προϑυμοῖντο 
| Hertlein; cf. Η δοκιμάξων τὰ πρόϑυμον τῶν στρατιωτῶν; δύ- 

votyto F | προεκήρυξεν Hertlein ex H ἐκήρυξεν || ἐπιτρέπω H; 
ἐπιτρέπων F | 231 τούτῳ τῷ στρατηγήματι H. 

΄ 
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᾿2γαϑοκλῆς δισχιλίους στρατιώτας συντεταγμένους 6 

ἤτησε παρὰ Συρακουσίων ὡς διαβησόμενος ἐς τὴν 
Φοινίκην φάσκων τῶν ἐκεῖ τινὰς προδιδόντας μετὰ 

σπουδῆς αὐτὸν καλεῖν. πιστεύσαντες ἔδωκαν οἵ Συρα- 
5 κούσιοι. ὃ δὲ λαβὼν τοὺς στρατιώτας Φοίνιξι μὲν 

μακρὰν χαίρειν ἔφη, ὁρμήσας δὲ ἐπὶ τοὺς συμμάχους 
τὰ περὶ τὴν Ταυρομενῖτιν φρούρια κατέσκαψεν. 

᾿Δγαϑοκλῆς πρὸς ᾿Δμίλκαν ἀνοχὴν ἔϑετο, ὥστε ὃ ἴ 9 

μὲν εἰς Διβύην ἀπῆρεν. ὁ δὲ συναγαγὼν ἐχκλησίαν 

τὸ τῶν Συρακουσίων “ταύτην᾽, [ἔφη], 'τὴν ἡμέραν ηὐ- 

ξάμην, ἐν ἧ τοὺς πολίτας ὄψομαι τὴν ἐλευϑερίαν ἔχον- 

τας΄. ταῦτα λέγων, τὴν χλαμύδα περιελὼν καὶ τὴν 

μάχαιραν αὑτὸν ἰδιώτην ἀπέφηνε. τῶν Συρακουσίων 
ὡς ἀνδρὶ δημοτικῷ καὶ μετρίῳ τὴν πολιτείαν ἔπιτφε- 

τό ψάντων, ὁ δὲ μετὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν πολλοὺς φονεύ- 
σας τῶν πολιτῶν, διώξας δὲ πλείους τῶν πεντακισχι- 

λίων αὐτὸς τὴν ἀρχὴν τῶν Συρακουσίων κατέσχεν. 
᾿4γαϑοχλῆς μαϑὼν τοὺς περὶ Τίσαρχον καὶ ᾿άν- 8 9 

ο΄ ϑρώπινον καὶ Διοκλέα φίλους ἐπιβουλεύειν αὑτῷ κα- 

90 λέσας αὐτοὺς ἐνεχείρισεν αὐτοῖς πολλὴν στρατιὰν, ἵνα 
πόλει συμμάχῳ πολεμουμένῃ βοηϑοῖεν ἐξελθόντες" καὶ 

“αὔριόν ys, ἔφη, ᾿συνελϑόντες εἰς τὸ Τιμολεόντειον 

3 Cap. 3. 8 6. Cf. Droysen II, 2, p. 242, not. 3; Holm II, 
K p. 479, not. ad p. 261; J. p. 610. 
n Cap. 3. 8 7. Cf. Diod. 19, 9 et Just. 22, 2. — Roesiger, 
B p 12; Moe ». 523. 
d Cap. 3. 8 8. Cf. Diod. 19, 6, 4. 

| 1 δισχιλίους (B) Cas.; δύο (8g) F | 7 CLIPS δεν vulg. | 
8 μίλκαν F, corr. vulg. | ἔϑετο F] 23e KS K | 10 [ἔφη] add. 

j vulg. || 12 χιαμύδαν F | 16 τῶν s Ἐ; τῶν πέντε χιλιάδων vulg. || 
: 17 αὐτὸς] αὖϑις R | 19 αὐτῷ F || 21 πολεμουμένῃ V (quae oppu- 

gnabatur); πολεμουμένῳ Ε βοηϑοῖεν F corr.] βοηϑεῖεν F pr. 
vulg. || 22 EN Roth, Diod.; Tumoleontewum Nepos; 
Τιμολεόντιον F (sic etiam p. 240, 4). 
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μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων διατάξωμεν τὴν ἔξο- 

δον. οἵ μὲν ἄσμενοι ταῦτα ἐδέξαντο ὡς μέλλοντες 

καὶ δύναμιν στρατιωτικὴν ἔχειν πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν. 

ἐπεὶ δὲ τῆς ὑστεραίας εἰς τὸ Τιμολεόντειον συνῆλϑον, 
ὃ μὲν ᾿Δγαϑοκλῆς ἐσήμηνε τὴν σύλληψιν οἵ δὲ τὸ 5 

σύνθημα δεξάμενοι τοὺς περὶ Ζιοκλέα καὶ Τίσαρχον 
M 3 , N - , , 

καὶ ᾿ἀνϑρώπινον, ἄνδρας τῶν διακοσίων πλείονας, 

ἐξεκέντησαν. ὅσοι δὲ βοηϑεῖν τούτοις ἐπειρῶντο. καὶ 
t€ € , οὗτοι προσανῃρέϑησαν οὐκ ἐλάττους τῶν ἑξακοσίων. 

4. IIIIAPINOX. 10 

353 Ἱππαρῖνος ἐν Δεοντίνοις Qv, αἰσϑόμεινος τὴν 

Συρακουσίων πόλιν ἔρημον γενομένην διὰ τὸ μετὰ 
Καλλίππου τοὺς πολίτας εἴς τινα τόπον ἐξωρμηκέναι., 

ὁρμήσας ἐκ Λεοντίνων, ἐλθὼν ἐπὶ τὰς Συρακούσας 

νυχτὸς, πέμψας τινὰς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐκέλευσε τοὺς 15 

παραφυλάττοντας τὴν ἐφοδείαν ἀποκτεῖναι. οἱ μὲν 

ἔχτειναν τοὺς παραφυλάσσοντας καὶ πυλίδας τινὰς τοῦ 

τείχους διεῖλον" ᾿Ιππαρῖνος δὲ διὰ τούτων τοὺς ξένους 

εἰσαγαγὼν κατέσχε τὴν Συρακουσίων πόλιν. 

5. OEOKAHZ. 20 

129 1 Θεοκλῆς Χαλκιδέας τοὺς ἀπ’ Εὐβοίας ἀγαγὼν τὴν 

Asovrívov κατέσχε μετὰ Σικελῶν, οἵ προενοικοῦντες 
ὩΣ ab. T o T 

Cap. 4. Cf. Diod. 16, 86, 5. 
Cap. 5. 88 1 et 2. Cf. Thucyd. 6, 4. — Schubring, Um- 

wanderung des Megarischen Meerbusens in Sicilien p. 447 $qq.; 
Holm I, p. 390, not. ad p. 181; J. p. 511 sqq. 

1 διατάξομεν vulg.| 4 ἐπεὶ] V cum; ἐπὶ F | 5 μὲν K; δὲ 
F vulg.| 6 τοὺς περὶ vulg.; τὸ περὶ F | 18 Καλίππου F || 14 0g- 
μήσας K; νομίσας F | τὰς del. vulg. | 16 ἐφοδείαν Hertlein; 
ἐφοδίαν F || ὑποκτεῖναι F | 18 τούτων K ex V per eas; τούτου 
F|91 Χαλκηδέας F. 
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ἐτύγχανον. ἐπεὶ δὲ καὶ “άμις ἐκ Μεγάρων ἀποικίαν 
ἀγαγὼν τῇ Δεοντίνων προσβάλλειν [παρεσκευάξετο]. 
αὐτὸς μὲν ἐχβαλεῖν ἔφη τοὺς συνοικοῦντας Σικελοὺς 
μὴ δύνασθαι διὰ τοὺς ὅρκους, ἐκείνοις δὲ νυκτὸς 

|. 5 ἀνοίξειν τὰς πύλας, καὶ παρελϑόντας αὐτοὺς χρῆσϑαι 
τοῖς Σικελοῖς ὡς πολεμίοις. ὃ μὲν ἀνέῳξεν, οἱ δὲ 

Μεγαρεῖς καταλαβόμενοι τὴν ἀγορὰν καὶ τὴν ἀκρόπο- 
λιν ὡπλισμένοι προσέπιπτον τοῖς Σικελοῖς. οἵ δὲ κατα- 

ληφϑέντες ἄοπλοι τὴν πόλιν ἐκλιπόντες ἔφευγον" Με- 

10 γαρεῖς δὲ ἀντὶ Σικελῶν Χαλκιδεῦσι συνῴκησαν. 

Θεοκλῆς Μεγαρέας Χαλκιδεῦσι συνοικήσαντας ἕξ 2 29 

μῆνας τῆς πόλεως ἐξέβαλε φήσας εὔξασϑαι κατὰ τὸν 

τοῦ πολέμου καιρὸν “ἐὰν κρατήσωμεν τῆς πόλεως 

ἀσφαλῶς, ϑύσειν τοῖς δώδεκα ϑεοῖς καὶ πέμψειν πομ- 

[o 15 πὴν ὅπλοις κεκοσμημένην᾽. τῶν δὲ Μεγαρέων [οὐδὲν] 

ὑπιδομένων, ἀλλὰ ϑύειν ἀγαϑῇ τύχῃ κελευόντων. οἵ 
Χαλκιδεῖς παρ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν πομπὴν χρησάμενοι τὰς 
πανοπλίας, τῆς ϑυσίας γενομένης, αὐτοὶ νόμῳ πομπῆς 

βαδίξοντες, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἀγορὰν ὡπλισμένοι κατέ- 
20 στησαν, Θεοκλῆς ἐκέλευσεν ἀνειπεῖν τὸν κήρυκα" * Ms- 

γαρεῖς ἐκ τῆς πόλεως ἀπιόντων πρὸ δύντος ἡλίου᾽. 

οἵ δὲ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἱκέται καταφυγόντες ἠξίουν 

μὴ διώκεσθαι ἢ μετὰ τῶν ὅπλων ἐχπέμπεσϑαι. Θεο- 
κλῆς μετὰ τῶν Χαλκιδέων ἐβουλεύσατο οὐκ ἀσφαλῶς 

25 ἔχειν ἐχβαλεῖν τοσούτους ἐχϑροὺς ὡπλισμένους. καὶ 

JT 

1 Λάμις W coll. Thucyd. 6, 4; Πλαταιεῖς F vulg.|| 2 ἀνα- 
γαγὼν vulg. | προσβάλλειν F; προσβάλλουσιν vulg.  [παρεσκευά- 
£evo] suppl. W || 4 ἐκείνοις C; ἐκεῖνος F | ὅ παρελϑὼν τὰ σαυ- 
τοῦ F | 8 καταλειφϑέντες F | 10 συνῴκησαν K, quod probat 
Hertlein; cf. v. 3 et v. 11; συνωμολόγησαν F | 15 ba Ww 
coll. 1, 27, 2. 7, 16, 1. 8, 44; [οὐχ] vulg. | 16 of om. vulg. | 
21 δύντος Hercher, Hermes 9, p. 112: cf. ad 8, 9, 47; δύναντος F. 

PoLvAENVS, ed. Melber. 16 
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δὴ γυμνοὶ Μεγαρεῖς vig Δεοντίνων ἐκπεσόντες Τρώ- 
τιλον κατῴκησαν μέχρι évóg χειμῶνος" μέχρι γὰρ το- 
σούτου συνεχώρησαν οἵ Χαλκιδεῖς. 

6. ΠΙΠΟΚΡΑΤῊΣ. 

45 ἹἹπποχράτης χρατῆσαι τῆς Ἐργετίνων πόλεως ἐσπου- ε.4.3 

δακὼς., ὅσους ᾿Εργετίνους εἶχε μισϑοφόρους. τούτοις 6 
ἔνεμεν ἀεὶ τῆς λείας τὸ πλεῖον μέρος καὶ μισϑοὺς 
μείξονας ὑπερεπαινῶν αὐτοὺς ὡς προϑυμοτάτους καὶ 
μάλιστα χαριξόμενος, ὡς πλείονας ἐκ τῆς πόλεως ταύ- 

τῆς ἔχοι συμμάχους. ταῦτα ἠγγέλλετο τοῖς ἐν τῇ πόλει" 10 

oí δὲ ξηλώσαντες τὴν ὠφέλειαν τῶν στρατευομένων 
ἐθέλοντες πάντες ἐξῆλϑον καταλιπόντες ἔρημον τὴν 
πόλιν. Ἱπποκράτης φιλοφρόνως δεξάμενος τοὺς ἄν- 
δρας, αὐτῆς νυχτὸς ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν διὰ τοῦ 
“αιστρυγονίου πεδίου προῆγε, τοὺς uiv ᾿Εργετένους 15 

τάξας πρὸς τὴν ϑάλατταν, τὴν δὲ ἄλλην στρατιὰν πρὸς 
τὴν ἤπειρον. ἐπεὶ δὲ ἀπεφράχϑησαν πρὸς ταῖς ῥαχίαις 

τῶν κυμάτων oí ᾿Εργετῖνοι, τοὺς ἱππεῖς προπέμψας 

ἹΙπποκράτης τὴν πόλιν αὐτῶν ἔρημον οὖσαν κατελά- 
βετο καὶ τὸν κήρυκα πόλεμον αὐτοῖς προειπεῖν ἐπκέ- 20 

, λευσε καὶ σύνϑημα Γελῴοις καὶ Καμαριναίοις ἔδωκε 

κτείνειν ἀδεῶς ᾿Εργετένους ἅπαντας. 

ΟΣ 

Cap. 6. Cf. Holm I, p. 201 sq. 

1 Τρώτιλον Maasv. ex Thucyd.; Τρώιλον F; Τρωγίλιον K; 
Θάψον tacite legit Schubring 1. 1. Thucydidem secutus I2 μέχρι 
ἑνὸς χειμῶνος] διελϑόντος χειμῶνος Holm 1. 1., sed cf. J. p. 512 | 
6 ὅσους H; oos F| 9 χαριξόμενος Maasv.; χαρῖνος E; μηχανώ- 
μενος R | 11 ὠφέλειαν Koen. 182; ἡδυπάθειαν R; εὐπορίαν K; 
πολιὰν F; cf. 7,2, 2. 1,15,1. 7,29, 2 | 17 δάχαις F |, 18 xv- 
ματίνων F || προσπέμψας R | 22 ἀδεῶς] ἀφειδῶς vel ἀνηλεῶς 
Hertlein. 
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7. AASPNAIOX. 

6141 ὀ Za«gvatog Συρακουσίων xol ᾿Ιταλιωτῶν πρὸς Καρ- 406 
χηδονίους παρατασσομένων τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἐχόν- 

τῶν Συρακουσίων, τὸ δὲ εὐώνυμον ᾿Ιταλιωτῶν, ἀκού- 

ὅ σας μεγάλης βοῆς φερομένης ἀπὸ τῆς λαιᾶς τάξεως, 

προσδραμὼν, τοὺς ᾿Ιταλιώτας ἰδὼν πονοῦντας χαὶ 

ἡττωμένους, ἐπανελϑὼν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας εὐηγγέλιξε 

i τοῖς Συρακουσίοις, ὡς τῶν Ἰταλιωτῶν κατὰ τὴν εὐώ- 

vvuov τάξιν νενικηκότων᾽ καλῶς δὲ ἔχειν καὶ παρ᾽ 

10 αὐτῶν ἔργον τι γενναῖον γενέσϑαι. ὑπολαβόντες οἵ 

Συρακούσιοι τὸν στρατηγὸν ἀληϑῆὴ λέγειν ἀνεβόησαν 

παντὶ ϑυμῷ τοῖς πολεμίοις ἐμβάλωμεν᾽" καὶ δὴ προ- 
ϑύμως ἐμβαλόντες ἐτρέποντο τοὺς βαρβάρους. 

8. ΛΕΠΤΊΝΗΣ... 

9.86, 6 “επτίνης, Καρχηδονίων ἐπέκεινα τοῦ Παχύνου 1391|96 
16 παραπλεόντων καὶ ἀποβαινόντων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ὅσα 

ἐπὶ ϑαλάττῃ καιόντων [καὶ] ἁρπαξζόντων, προκαϑέσας 

νύχτωρ ἱππεῖς ἐνεδρεύοντας, προπέμψας κρύφα τινὰς 
. ἐχέλευσεν ἐμπιπράναι τοὺς σταϑμούς. οἵ δὲ Καρχη- 

40 δόνιοι πρὸς τὰ καιόμενα προσϑέοντες ὡς ἁρπασόμενοι 
τὰ ἐν τοῖς σταϑμοῖς περιέπιπτον τοῖς ἐνεδρεύουσιν 

ἱππεῦσιν, ὑφ᾽ ὧν διωκόμενοι μέχρι τῶν τριήρων οἵ 

πλεῖστοι διεφϑείροντο. 

Cap. 7. Cf. Diod. 13, 87. — J. p. 513. 
' Cap. 8. 8 1. Cf. Front. strat. 2, 5, 11. 

7 εὐηγγέλιξε F] εὐηγγελίξετο vulg. | 8 ὡς H; om. F || 12 
ἐμβάλωμεν M; ἐμβάλομεν F; ἐμβάλλωμεν vulg. | 17 καιόντων 
[καὶ] W; καὶ 9" τῶν F; καὶ γῇ vulg. | προκαϑίσας FH] παρα- 

: καϑίσας D. 
M 

16* 
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2 “Μεπτένης ἐκ “ακεδαίμονος ἀνακομιζόμενος Τά- 

ραντι προσέσχεν. ἐχβάντων δὲ τῶν ναυτῶν οἱ Τα- 

ραντῖνοι τούτους μὲν οὐκ ἠδίκουν ὄντας “ακωνικοὺς, 
τὸν δὲ “επτίνην ἐξήτουν συλλαβεῖν. ὁ δὲ τὴν ἰδίαν 

στολὴν ἀποθέμενος καὶ λαβὼν ναύτου σκευὴν καὶ ὅ 
φορτίον ξύλων ἀράμενος ἐπέβη τῆς νεώς" καὶ ἀπο- 

κόψας τὰ πρυμνήσια τὸ σκάφος ἐπανήγαγε καὶ τοὺς 

ναύτας προσνηξαμένους ἀναλαβὼν ἀνέπλευσεν ὡς 
Διονύσιον. 

| 9. ANN9N. 10 
| 35 — "4vvov Καρχηδόνιος ἀνακομιξόμενος παρέπλει 

| Σικελίαν. Διονύσιος τύραννος ἐξέπεμψε ναῦς ἐπ᾽ 

| αὐτὸν οὐκ ὀλίγας. αἵ μὲν ὅσον ovx ἤδη συνῆπτον᾽ 

ὁ δὲ ᾿άννων τῶν αὑτοῦ νεῶν καϑαιρεῖ τὰ ἱστία, καὶ 
οὗ πολέμιοι τὸ αὐτὸ ἐποίησαν. άννων δὲ συνέταξεν 15 

ὀξέως ἄρασϑαι τὰ ἱστία καὶ οὕτω διέφυγε τοὺς ἐναν- 
τίους μέλλοντας καὶ ταρασσομένους καὶ ἀπειροτέρους 

ὄντας ναυτικῆς ἐπιστήμης. 

10. ἹΜΙΛΚΩΝ, : 

396 1 Ἰμίλκων Καρχηδόνιος εἰδὼς τῶν Διβύων τὸ φίλ- Jo 
ovvov χεράμια οἴνου πολλὰ μανδραγόρᾳ διαφϑείρας 

Cap. 8. 8 2. Cf. Holm II, p. 442, not. ad p. 136. 
Cap. 9. Cf. Schaefer, Mus. Rhen. 15, p. 891 βα.; Meltzer, 

p. 5165. 
Cap. 10. 81. Cf. Front. strat. 2, ὅ, 12. — Meltzer, p. 511, 

| a quo dissentit Gutschmid, Iahnii annal. 1880, p. 291. 

6 ναύτου σκευὴν Pierson 22; αὐτοῦ σκεύη F μ ἐπανήγαγε 
K; ἐπανῆγε F | 8 ἀπολαβὼν vulg.| ἀπέπλευσεν Καὶ | 11 Καρχη- 
δόνιος  ; Καρχηδονίοις F; σὺν Καρχηδονίοις vulg. | ἀνακομιζο- 
μένοις F | 12 [ὃ] τύραννος K | 18 συνῆπτον K; συνῆγον F; συν- 
ἥψαν Hertlein | 14 αὐτοῦ F | 11 μέλλοντας F] μένοντας vulg.| 
20 Καρχηδονίους F. 
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x«l ἐν τοῖς προαστείοις ἐπικλίνας ἐπιόντων ἀνεχώρη- 

σεν εἰς τὴν πόλιν. ὡς οὐχ οἷός τε ὧν βιαζομένοις 
i ἀντιστῆναι. οἵ δὲ ὑπερεχάρησαν ὡς κατακλείσαντες 
El , E , M , ς 

j| εἴσω τειχῶν Καρχηδονίους καὶ τὰ κεράμια εὑρόντες 
H 5 τοῦ οἴνου χανδὸν ἐνεφορήϑησαν᾽ καὶ αὐτίκα ὕπνῳ j| 
* βαρυτάτῳ καταλαμβάνονται. 
οὔ, Ἰμίλκων Καρχηδόνιος νύκτωρ ἀναγόμενος ἐκ 4ι- 3 

ga rt e 

P e. 54,15 

10 

15 

20 

βύης sig Σικελίαν, γράψας καὶ σημηνάμενος (εἰς) γραμ- 

ματεῖα τοῖς κυβερνήταις ἔδωκε συντιϑέμενος, ἐὰν ἀπο- 

σπασϑῶσιν ἐν τῷ πελάγει, ποῖ χρὴ συνάπτειν, ἵνα μὴ 
ς * - 4 , , - - $2 c». 

ὑπὸ τῶν αὐτομόλων ἐξαγγελϑῇ. λαμπτῆρας [δ᾽ 05] 

τὸ πρόσϑεν μέρος πεφραγμένους, ὅπως μὴ γνωρίζξοιεν 

ἀπὸ τοῦ φωτὸς οἵ πολέμιοι τὸν ἐπίπλουν. 

ἐφ᾽ ἣν ἦσαν ὁδοὶ δύο δύσποροι. ταύτας οἵ μὲν A- 
βυες ἐφύλαττον. ὁ δὲ Ἰμίλκων ἔπεμψε πρὸς αὐτοὺς 
αὐτόμολον φράσοντα᾽ “ἡ μὲν ἑτέρα τῶν ὁδῶν ἐγχω- 
σϑήσεται, ὅπως εὔπορος γένοιτο, ἡ ἑτέρα δὲ ἀποσκα- 

φήσεται. ὅπως μὴ διὰ ταύτης ἑρμησάντων κυχλωϑή- 

σωνται᾽. καὶ δὴ ταῦτα γιγνόμενα δρῶντες οἵ πολέμιοι 

πιστὸν ἡγούμενοι τὸν αὐτόμολον ὥρμησαν ἐπὶ τὴν 
ἐγχωννυμένην ὁδὸν ὡς ἀνείρξοντες. ὁ δὲ νύκτωρ 

Cap. 10. 8 2. Cf. Diod. 14, 55; Front. strat. 1, 1, 12. — 
Meltzer, p. 513; Stern, Philol. 42, p. 456, not. 50. 

Cap. 10. 8 3. Eadem de Pericle tradit Front. strat. 3, 9,9. 

7 Καρχηδόνιος p; Καρχηδονίοις F; σὺν Καρχηδονίοις vulg. | 
8 (sig) inclus. Καὶ Patakis cum V scriptos obsignatosque libellos || 
9 συντιϑέμενος F; συνθέμενος H | 11 λαμπτῆρας FH] λαμπτῆρα 
M | [9" ἦρε] W: cf. 6, 11 | 12 πεφραγμένους Scripsi coll. Philist. 
fr. 15 καὶ τὰς νύκτας ᾿ἐπαίρεσϑαι λαμπτῆρας ἀντιπεφραγμένους l 
14 ἐσπούδαξε vulg.; σπουδάξων F 118 ἡ M; om. F | 19 óouqc«v- 
τῶν SC. τῶν πολεμίων Cas.; ὁρμήσαντες F || κυκλωϑήσωνται F; 
κυκλωϑήσονται vulg.; κυκλώσονται K. 

Ἰμίλκων ἐν Διβύῃ καταλαβεῖν ἐσπούδαξεν πόλιν, ὃ 396 
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ξύλοις προπαρεσκευασμένοις τὴν ἀπεσκαμμένην ὁδὸν 
γεφυρώσας, διὰ ταύτης ἀγαγὼν τὸ στρατόπεδον εἷλε 
τὴν πόλιν τῶν πολεμίων τὴν ἑτέραν 000v φυλατ- 
τόντων. 

406 4 "Iu(Axcov ἐν ᾿φκράγαντι πλησίον τοῦ τείχους ἐστρα- 
τοπέδευεν. προῆλϑε τῆς πόλεως στρατιὰ πολλή. ὁ δὲ 
διελὼν τὸ στρατόπεδον ἑνὶ μέρει συνέβαλε παράγ- 
γελμα δοὺς ἀπόρρητον ἐς φυγὴν ἑκόντας τραπέσϑαι. 
οἵ μὲν δὴ ἔφευγον, οἱ δ᾽ ᾿ἀκραγαντῖνοι διώκοντες πολὺ 
τῆς πόλεως ἀπεσπῶντο. Ἰμίλκων πρόσϑεν τῶν τειχῶν 
ὕλην ἐμπρήσας τοὺς ὑπολοίπους εἰς ἐνέδραν ἀφανῆ 
κατέστησεν. οἵ διώκοντες τὸν καπνὸν αἰρόμενον ἐδόν- 
τὲς ἀπὸ τῶν τειχῶν φήϑησαν ὑπὸ τῶν πολεμίων [τὴν 
πόλιν] ἀνακαίεσϑαι καὶ μεταβαλόμενοι πρὸς τὴν πόλιν 

ἀνέστρεφον ἐπικειμένων αὐτοῖς τῶν πρότερον φυγόν- 

vOv. ὡς δὲ κατὰ τὴν ἐνέδραν ἐγένοντο. οἵ μετὰ τοῦ 
Ἰαίλκωνος ἐξαναστάντες τοὺς μὲν αὐτῶν διέφϑειραν, 

τοὺς δὲ ἐξώγρησαν. 

406 D "TuíAxcov περὶ τὸ Κρόνιον ἀντεστρατοπέδευε τοῖς 

Διονυσίου στρατηγοῖς. τῶν δὲ Κρόνιον οἰκούντων 

βουλομένων δέξασϑαι τοὺς Καρχηδονίους, οὐ μὴν τῶν 
στρατηγῶν ἐπιτρεπόντων, τοῦτο μαϑὼν Ἰμίλκων τὴν 

Cap. 10. 8 4. C£. Front. strat. 8, 10, 5. 
Cap. 10. $ 5. Cf. Holm II, p. 435, not. ad p. 113. 

1 ἀπεσκαμμένην scripsi coll. supra p. 245, 18 et Xenoph. an. 
9, 4, 4; ἀνεσκαμμένην m; ἀνεστραμμένην F | 7 συνέβαλλεν H | 
9 ἔφυγον H | 13 πολεμέων W; πολιτῶν F; στρατιωτῶν M: cf. 
ad 8, 10, 3. 8, 23, 29 | Ἰτὴν πόλιν] inserui coll. Front. incen- 
sam suam. civitatem existimaverunt | 14 ἀνακαΐίεσϑαι F] ἀνα- 
καλεῖσϑαι H vulg.; [πυρὰ] ἀνακαέεσϑαι Καὶ | μεταβαλόμενοι K; 
μεταβαλλόμενοι P | 15 φυγόντων Roth; φευγόντων F | 16 τοῦ 
om. vulg.| 20 τοῦ Ζιονυσίου vulg. 

e. 36, 1 

6 

10 

15 

e. 54,1 

20 
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e e ^ VAM , - , 3; 
ὕλην, 065 πρὸ τοῦ στρατοπέδου τῶν πολεμίων ἦν — 

' &. i9 , , » , 
πολλὴ δὲ qv καίειν --- παραφυλάξας ἄνεμον ἐναντίον 

τοῖς πολεμίοις ἐνέπρησεν. ὁ μὲν δὴ καπνὸς πολὺς καὶ 
p , - 
£ βίαιος ἐς τὰς ὄψεις τῶν πολεμίων ὑπὸ πνεύματος ἐφέ- 

5 gero, Ἰμίλκων δὲ ἔλαϑε διελϑὼν πρὸς τὰ τείχη. καὶ 

ἀνέφξαν αὐτῷ τὴν πύλην οἱ βουλόμενοι δέξασϑαι, καὶ 
παρῆλϑεν εἴσω τῶν στρατηγῶν ἀγνοούντων. ΝΣ mes 

11. l'EXKSN. 

e.2 ᾿Αμίλκας Καρχηδόνιος, ἄριστος (στρατηγὸς) τῶν 

10 ἐν Διβύῃ στρατηγῶν, πολλοὺς πολέμους κατορϑώσας, 

φϑονηϑεὶς ὑπὸ τῶν διαπολιτευομένων, διαβληϑεὶς ὡς 
ἐπιϑέμενος τυραννίδι αὐτός τε ἀνῃρέϑη, καὶ ὁ ἀδελ- 

φὸς αὐτοῦ Γέσκων φυγαδευϑεὶς ἐξέπεσε᾽ τὰ δὲ χρή- 
ματα αὐτῶν δημευϑέντα ἐνείμαντο ol πολῖται. τού- 

16 τῶν πραχϑέντων οἵ Καρχηδόνιοι στρατηγοῖς ἄλλοις 
χρησάμενοι καὶ πολλάκις ἡττώμενοι καὶ ἁλῶναι κιν- 
δυνεύοντες μετέγνωσαν ἐπὶ τῇ τοῦ Γέσκωνος φυγῇ 

καὶ τῇ ἀναιρέσει τοῦ AuíAxov. ἀλλὰ τὸν μὲν ᾿Δμίλκαν 
| τεϑνηκότα οὐχ οἷόν vs ἦν ἀνακαλέσασϑαι, τὸν Γέ- 

/—— 90 ὅκωνα δὲ ἀπὸ τῆς φυγῆς ἀνεκαλέσαντο καὶ αὐτοκράτορα 
στρατηγὸν ἀπέδειξαν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῷ παρέδω- 
καν εἰς τιμωρίαν καϑ᾽ ὃν ἂν βούληται voóxov. Γέσκων 

Cap. 11. Cf. Theodor. Metochites, p. 200 (ed. Kluge). — 
Schaefer, Mus. Rhen. 15, p. 391 sq.; Meltzer, p. 516. 

2 καΐέειν om. vulg. | 4 βίαιος K; βιαίως F | 6 πύλην vulg.; 
πόλιν F | 9 AulAxoc] Ἰμίλκων δ; Ἰαμοκλῆς Theodor. Metochites [| 
Καρχηδόνιος W; Καρχηδονίων F: cf. ad 5, 9 || (στρατηγὸς) se- 
clusi | 129 ἐπιτιϑέμενος K cum vulg.| 13 ἐξέπαισε Koen. 188 | 
21 αὐτῷ vulg.; αὐτῶν F: cf. H τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖς κα 
αὐτοῦ ἐκείνου ἐπιβούλους. 

e 
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δὲ παραλαβὼν αὐτοὺς δεδεμένους προσέταξε τοῦ πλή- 

ϑους ἐναντίον κατὰ γαστέρα κατακλῖναι χαμαί" τρὶς 

δὲ ἑχάστου ἐλαφρῶς τῷ ποδὶ ἐπὶ τὸν τράχηλον ἐπιβὰς, 
ἱκανὴν ἔφη τιμωρίαν ἔχειν τῆς τοῦ ἀδελφοῦ προαναιξ 

ρέσεως. τοῦτο πράξας ἀφῆκε τοὺς ἐχϑροὺς προσειπὼν 5 

“οὐ κακῷ κακὸν ἠμυνάμην, ἀλλ᾽ ἀγαϑῷ κακόν". τοι- 

γαροῦν αὐτοί τε of ἐχϑροὶ καὶ οἵ τούτων οἰχεῖοι καὶ 
οἱ Καρχηδόνιοι πάντες πειϑαρχοῦντες τῷ Γέσκωνι 

διετέλεσαν ὡς ἀγαϑῷ στρατηγῷ" καὶ αὐτίκα μεταβολὴ 

τῆς τοῦ πολέμου τύχης ἐγένετο νικῶντος τοῦ Γέσκωνος 10 

ἐν ταῖς μάχαις διὰ τὴν παρὰ τῶν ἀρχομένων εὔνοιαν 
καὶ προϑυμίαν. 

12. ΤΙΜΟΛΕΩΝ, 
: 

/—— us Τιμολέων ἐν Σικελίᾳ τὴν δύναμιν ἐξήγαγε παρα- 

| ταξομένην Καρχηδονίοις ἐς τὴν νῆσον διαπεπλευκόσιν. 15 
| ἡμίονος ἀπηντᾶτο αὐτοῖς κομίξων σέλινα. oí στρα- 
| τιῶται τὸ σημεῖον ἐφοβήϑησαν, ὅτι ἄρα παρ᾽ αὐτοῖς 

| τὰ μνημεῖα τῶν ἀποθανόντων στεφανοῦται σελένοις. 

Τιμολέων “καὶ μὴν μᾶλλον", ἔφη, ᾿ φανερὰν νέκην οἱ 

ϑεοὶ δηλοῦσιν ἡμῖν. τοὺς γὰρ τὰ Ἴσϑμια νικῶντας 20 

| oí Κορίνϑιοι τῶν σελίνων στεφανοῦσι. ταῦτα εἰπὼν 

αὐτός τε τῶν σελίνων ἀνεστέψατο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν 

Cap. 12. Οὗ J. F. Arnoldt, Timoleon. Gumbinnen 1858, 
p. 25; Roesiger, p. 11. 

Cap. 12. 8 1. Cf. Plut. Timol. 26; Diod. 16, 79; Plut. 
conviv. disp. 5, 3. — Meltzer, p. 516. 

3 ἑκάστου M; ἕκάστοις F; ἑκάστους C || ἐλαφρῶς τῷ ποδὶ 
Ἃ ἐλαφρῷ τῷ ποδὶ vulg.; ἐλαφρῷ ποδὶ H| 10 τύχης K; νέκης 
F | 18 στεφανοῦνται MD Ι 21 lacuna in F post Κορίένϑιοι, quam 
voce στεφάνοις explevit M | τῶν del. Καὶ | 22 [x] τῶν Cas. 
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ἡγεμόνας &véGvewev, ὥστε καὶ οἵ στρατιῶται. ἄλλος 
πρὸς ἄλλου τῶν σελίνων λαβόντες, εὐτολμότεροι πρὸς 
τὴν μάχην ἐγένοντο. 

Τιμολέων πολιορκῶν Μάμερκον τὸν τύραννον πολ- 

λοὺς ἐξαπατήσαντα καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους ἀποχτείναντα 
κατεστρατήγησεν. ὁ μὲν τύραννος [ὡμολόγησε Tiuo- 
λέοντι παραδώσειν ἑαυτὸν ἐφ᾽ ᾧ τε] κριϑῆναι παρὰ 
Συρακουσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος. ὁ δὲ 

ὥμοσε μὴ κατηγορήσειν. ἐπὶ τούτοις 0 Μάμερκος ἧκεν 
εἰς τὰς Συρακούσας. Τιμολέων προαγαγὼν αὐτὸν εἰς 

τὴν ἐκκλησίαν “κατηγορήσω μὲν οὐδαμῶς". ἔφη, ἱτοῦτο 

γὰρ συνεθϑέμην., ἀποκτεῖναι δὲ τὴν ταχίστην αὐτὸν 

κελεύω. τὸν γὰρ πολλοὺς ἐξαπατήσαντα δίκαιον ἂν 
εἴη καὶ αὐτὸν ἅπαξ ὁμοίως ἐξαπατηϑῆναι. 

Τιμολέων συμμαχῶν Συρακουσίοις ἐλϑὼν ἐπί τινα 

λόφον ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, ἰδὼν Καρχηδονίους πεν- 
τακισμυρίους ἐκτεταγμένους, τὸ δὲ κατάστημα χειμέ- 

ριον χαὶ πνεῦμα κινούμενον ἐναντίον τοῖς πολεμίοις, 
ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἠγόρευσε" νῦν ἁλῶναι χρὴ τοὺς 
πολεμίους" εἶναι γὰρ χρησμὸν, ὡς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ 

παραταξάμενοι διαφϑαρήσοιντο, τεχμηριοῖ δὲ τὸν χρη- 

σμὸν ὁ χειμὼν ἐξαπίνης κινούμενος. οἱ Ἕλληνες -ἐπὶ 
μέγα ταῖς γνώμαις ἀρϑέντες ὀλίγοι πολλοὺς ἐνίκησαν. 

Cap. 12. 8 2. Cf. Plut. Timol. 84. — Holm II, p. 214. 
Cap. 12. 8 8. Cf. Melizer, p. 518; J. p. 51554. 

4 Μάμερκον Cas.; ες Μίλαρκον F (Μίλαρκος v. 9) | 6 [ὦμο- 
λόγησε τὸς E ᾧ τε] Cas., ex Plut. Tim. 34 ὁ δὲ Μάμερκος 
ἑαυτὸν Τιμολέοντι παρέδωκεν ἐπὶ τῷ δίκην ὑποσχεῖν ἐν Συρα- 
κουσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος; ὡς πριϑῆναι F | 10 
προαγαγὼν W coll. 2, 35; παραγαγὼν F | 14 κατηγορήσω K; 
κατηγορῆσαι F | 16 πεντακισμυρίους F Diod. 16, 78; ἄγοντες 
ἑπτὰ μυριάδας Plut. Timol. 25 | 17 ἐκτεταμένους "vulg. 

9 post 84 

9 848 
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18. APIZTSN. 

"Aoíovov κυβερνήτης μιᾷ νηὶ τρεῖς ὁλκάδας σῖτον 

ἀγούσας παρέπεμπεν. πολεμία τριήρης ἐπεφάνη τοῦ 

πνεύματος ἐπιλείποντος. Ó δὲ τὰς τρεῖς ὁλκάδας συν- 

αγαγὼν ἐγγὺς αὐτῶν παρέπλει, ἵνα, ἣν μὲν ἡ πολεμία 
τριήρης προσάγῃ τῇ νηὶ, ὑπὸ τῶν ἐν [ταῖς] σιτηγοῖς 
προσβάλλοιτο βέλεσι πολλοῖς, εἰ δὲ ταῖς ὁλκάσιν αὐταῖς 

πειρῶτο προσβάλλειν καὶ βιάξεσϑαι, αὐτὸς περιπλέων 

ἐκ πλαγίων βλάπτοι τὴν πολεμίαν τριήρη καὶ ἀπο- 

λαμβάνοι μέσην αὑτοῦ καὶ τῶν ὁλκάδων. 
"Aoícvov Κορίνϑιος κυβερνήτης ναυμαχούντων 

᾿4ϑηναίων καὶ Συρακουσίων καὶ μενόντων ἀμφοτέρων 
πέμψας πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἐκέλευσε τὴν ἀγορὰν τῶν 
τροφῶν μεταγαγεῖν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 

ἐχκεκόμιστο, κρουσάμενοι πρύμναν ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὴν 

γῆν καὶ ἀποβάντες εὐϑὺς ἠριστοποιοῦντο. οἵ ᾿4ϑηναῖοι 

νομίσαντες αὐτοὺς ἡττωμένους ἀναχωρῆσαι μέγα φρο- 
νοῦντες ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐκβαίνουσι καὶ περιήεσαν τά τε 

ἄλλα πράττοντες καὶ ὅσα πρὸς ἄριστον ἑτοιμάξοντες. 

ἐπέπλευσαν ἐξαίφνης οἵ Συρακούσιοι. ϑόρυβος ἦν 

τῶν ᾿4ϑηναίων ἀσίτων ἐμβαινόντων" οἵ δὲ ἠριστη- 

κότες εὐχολώτερον ἐκράτησαν. 

Cap. 18. 8 2. Cf. Thucyd. 7, 39. — J. p. 493 sqq. 

3 παρέπεμπεν K ex V comitabatur; παρέπεμψεν Ἐ |4 ἐπι- 
λείποντος ΕἾ ἐπιλιπόντοντος (sic) M | ὅ ἣν F; εἰ M || 6 προσάγαι 
(i. e. προσάγῃ) F; προσάγοι M. vulg. | σιτηγοῖς ὑπὸ τῶν ἐν τῇ νηὶ 
F; correxerunt et [ταῖς] addiderunt Patakis, Hertlein | 7 προσ- 
βάλλοιτο K; eap F | 8 πειρῷτο M ; πειρῷντο F || 10 αὐτοῦ 
F | 14 τροφέμων Patakis; πωλουμένων Thucyd. | 15 ἐπὶ τὴν γῆν 
M; ἐπὶ γῆν F: cf. 5, 32, 1 | 17 ὡς ἡσσημένους Thucyd. 7, 40, 
quam formam praetulit W | 21 ἐκβαινόντων F. 
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14. OPAZYMHAHZ. 

Θρασυμήδης Φιλομήλου τῆς Πεισιστράτου ϑυγα- c. 528 

τρὸς ἐρασϑεὶς πομπεύουσαν αὐτὴν προσδραμὼν ἐφί- 
λησεν. τῶν δὲ ἀδελφῶν τῆς παρϑένου βαρέως φερόν- 

τῶν καὶ δεινὴν ὕβριν ἡγουμένων ὃ Πεισίστρατος “ἣν 

τοὺς φιλοῦντας᾽, ἔφη, κολάσωμεν, τοὺς μισοῦντας τί 

ποιήσομεν; Θρασυμήδης ἐπὶ μεῖξον αἰρομένου τοῦ 

ἔρωτος ἡλικιώτας παραλαβὼν συμμάχους τὴν κόρην 

ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ ϑυσίαν τελοῦσαν παρεφύλαξεν. οἵ μὲν 

10 δὴ σπασάμενοι τὰ ξίφη, τὸν ὄχλον σκχεδάσαντες, εἰς 

σκάφος ἐμβαλόντες ἐπ᾽ Αἰγίνης ἀνήγοντο. ἹἹππίας δὲ, 

: ὁ πρεσβύτερος τῶν Πεισιστράτου παίδων, τὰ λῃστρικὰ 

| τῆς ϑαλάσσης ἀναιρῶν καὶ τοιοῦτο τὸ σκάφος διὰ τὴν 

σπουδὴν τῆς εἰρεσίας νομίσας εἶναι, τὴν ἀδελφὴν 

15 αὐτήν τε ἀνεσώσατο καὶ τοὺς ἁρπάσαντας συλλαβὼν 

ἐπανήγαγεν. Θρασυμήδης καὶ οἱ φίλοι τῷ τυράννῳ 

παραστάντες οὐχ ἱχέτευσαν, ἀλλὰ μάλα ἀνδρείως χρῆ- 

σϑαι αὐτοῖς ᾧ βούλοιτο τρόπῳ προὐκαλέσαντο φήσαν- 

τες ἔκτοτε ϑανάτου καταφρονῆσαι, ὁπότε τὴν ἁρπαγὴν 
20 ἐβουλεύσαντο. Πεισίστρατος καταπλαγεὶς τὴν γενναιό- 

τητα τῶν νεανίσκων πρὸς γάμον ἐξέδωκε (τῷ νεανί- 

6x9) τῷ Θρασυμήδει τὴν ϑυγατέρα. τοῦτο ποιήσας 

᾿Εν ΟΣ χὺ UB 

Cap. 14. Ad priorem partem cf. Diod. fragm. 9, 37, 1 
(Dindorf); Plut. apophth. reg. et. imp. Pis. 3. 

5 ἣν scripsi; εἶ F: cf. 5, 18, 1 || 6 κολάσωμεν F,; κολά- 
| copus» F,; ἂν τοὺς φιλοῦντας μισῶμεν Plut.; ἐὰν vovg φιλοῦντας 
: τιμωρίαις περιβάλωμεν Diod. | ? ποιήσομεν ΕἾ ποιήσωμεν M | 
; 11 ἐμβάλλοντες vulg. | 18 τοιοῦτο Hertlein; τοῦτο F | 14 εἶναι 

[λῃστρικὸν] W; [τῶν λῃστῶν) vulg. ex V | 17 ἀλλὰ M; οὐ ἀλλὰ 
F | 21 (τῷ νεανίσκῳ) inclusit W, (τῷ Θρασυμήδει) Rud. Schoell; 
τῶν νεανίσκων Patakis. 
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» ^ , 2 , 3 LES e 2: εὔνοιαν καὶ φιλίαν ἐκτήσατο παρ᾽ αὐτῶν ὡς οὐκέτι 
τύραννος. ἀλλὰ χρηστὸς πατὴρ καὶ δημοτικὸς πολίτης. 

15. METAKAHZ. 

Μεγακλῆς Μεσήνιος τῆς ἐν Σικελίᾳ Μεσήνης 

᾿Δγαϑοκλεῖ τῷ Συρακουσίων τυράννῳ τἀναντία πράτ-᾿ 

τῶν διετέλει καὶ πολλοὺς Σικελιώτας κατ᾽ αὐτοῦ συνί- 

στη καὶ τοῖς ἀνελοῦσιν αὐτὸν ἐκήρυξε μεγάλας δωρεάς. 

᾿Ζγαϑοκλῆς παροξυνϑεὶς πολιορκεῖν Μεσήνην παρε- 

σκευάξετο xol πέμψας κήρυκα ἐξήτει Μεγακλέα" εἰ δὲ 

μὴ λάβοι. τὴν πόλιν ἐξανδραποδιεῖσϑαι κατὰ κράτος 

ἑλὼν ἠπείλει. Μεγακλῆς τὸν ϑάνατον οὐκ ἔδεισεν, ἀλλ᾽ 

ἑκὼν αὑτὸν εἰς τὴν ἔχδοσιν ἐπέδωκεν. εἰ πέμποιτο 
πρεσβευτής. ψηφισαμένων ταῦτα Μεσηνίων ἐλϑὼν εἰς 

τὸ στρατόπεδον τοῦ ᾿4γαϑοκλέους " ἐγώ vov, ἔφη, “καὶ 

πρεσβεύων παρὰ τῆς πόλεως ἥκω καὶ τεϑνηξόμενος, 

πρότερον δὲ τῆς πρεσβείας ἄκουσον μετὰ τῶν φίλων. 

᾿Δγαϑοκλῆς συνήγαγε τοὺς φίλους. ἐπὶ τούτων ὃ Με- 

γακλῆς διεξελθὼν τὰ δίκαια τῆς πατρίδος τελευταῖον 

ἔφη “εἰ δὲ ἐπὶ τὰς Συρακούσας ἐστράτευον Μεσήνιοι, 

πότερον ἂν ὑπὲρ Συρακουσίων ἢ Μεσηνίων πάντα 
Ἢ 9 - 3-23 ,ὔ ' M , 

ἔπραττες;᾽ τοῦ δὲ ᾿4γαϑοκλέους πρὸς τὸ ἐρώτημα μει- 

διάσαντος οἷ παρόντες φίλοι παρεκάλεσαν αὐτὸν φεί- 

δεσϑαι πρεσβευτοῦ δίκαια λέγοντος ὁ δὲ διαλυσά- 
^ LA * ' , - 3 , 

μενος τὸν πόλεμον καὶ τὸν Μεγακλεὰ σῶον ἀπεπεμψε 

καὶ φιλίαν συνέϑετο πρὸς τοὺς Μεσηνίους. 

Cap. 15. Cf. Diod. 19, 65. --- J. p. 616. 

1 óg vulg. , ὧν Β || ὅ Συρακουσίων K; ΖΣυρακουσίῳ F 9 
συνίστη M; συνίστει F | 9 ἐξήτει M; ἐξήτει Ἐ | 10 ἐξαδνον ὑπο- 
διεῖσθαι Ἐ' | 18 διεξελϑὼν F| διελϑὼν M | 20 πρότερον F | 23 
δίκαια λέγοντος P corr. pr. m; διαλέγοντος F. 

20 
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16. IIAMMENHZ. 

Παμμένης διὰ τῆς Φωκίδος ἦγε τὸ στρατόπεδον 1 864 

ἐς Θήβας. οἱ πολέμιοι τὸν Φιλοβοιωτὸν καλούμενον 

κατελάβοντο ἔχοντα ὁδοὺς δύο στενὰς, ὧν τῆς ἑτέρας 

ἤδη κατειλημμένης ὃ Παμμένης ὀρϑίας τὰς τάξεις βα- 

ϑύνας καὶ ποιήσας τὸ στρατόπεδον εὔογκον καὶ πορευ- 

τικὸν ἐσχημάτισεν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ὡς ἔνϑεν ἄξων. οἱ δὲ 
τὸ εὐώνυμον ἐκλιπόντες ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔδραμον ὡς 

κωλύσοντες, ὃ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον σπουδῇ δραμὼν 
ἀσφαλὼς διήγαγε τὸ σεραύαδδον. 

Παμμένης πολλὴν ἵππον καὶ μάχιμον ἔχων, πολ- 2 953 

λοὺς πελταστὰς τῶν πολεμίων ἐχόντων, ὀλίγους τῶν 

αὑτοῦ πελταστὰς καὶ τὴν κούφην στρατιὰν ἔταξε κατὰ 

τὸ κράτιστον τῶν πολεμίων καὶ παρήγγειλεν ἑκόντας 

ὑποφεύγειν, ἵνα ἀποσπάσῃ [τοὺς] ἐναντίους πελτα- 

στὰς ἀπὸ τῆς ἄλλης φάλαγγος. ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐγένετο. 

λαβὼν τοὺς ἱππεῖς ἀπὸ τοῦ évégov κέρατος περι- 

ἔππευσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ μυκλσύμομος ἐνίκησε, τῶν 

τε ἱππέων ἐπικειμένων καὶ τῶν φεύγειν δοκούντων 
ἀναστρεψάντων. 

Παμμένης μετὰ Θηβαίων κρατῆσαι βουλόμενος 8 seo 

τοῦ Σικυωνίων λιμένος αὐτὸς μὲν κατὰ γῆν παρε- 

Cap. 16. $ 1. Cf. Schaefer, Demosth. 1’, p. 457, not. 4. 
Cap. 16. 8 2. Cf. Front. strat. 2, 3, 3; Diod. 16, 34. 
Cap. 16. $ 3. C£. Front. strat. 3, 2, 10. — Cf. Schaefer, De- 

mosth. I!, p. 79, not. 2; A. Hug, Aeneas v. Stymphalos, p. 6, 
not. 3; J. p. 688. 

11 μάχιμον p; μαχέμην m; μάχην F; κατὰ μάχην Gronov. 
RK: cf. 8, 23, 8. 11 | 12 alterum τῶν del. Roth Ι, 15 [ross] 
RK || 17 περιέππευσεν M; παρίππευσεν F; περικυπλώσας 
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σκευάξετο προσβαλεῖν. πλοῖον δὲ στρογγύλον πληρώ- 
σας ὁπλιτῶν ἔπεμψεν. οἷ δὲ πλεύσαντες προσέσχον πρὸ 
τοῦ λιμένος" δείλης δὲ ἀπέβησαν αὐτῶν ὀλίγοι γυμνοὶ 
ὡς ἐμπορικοί τινες ἀπὸ τοῦ πλοέου πρὸς ἀγορὰν ἐπι- 
τηδείων ἥκοντες. ὁ δὲ Παμμένης, ἐπεὶ τὸ πλοῖον ἐφώρ- 

μει τῷ λιμένι καὶ ἦν ἑσπέρα, προσέβαλε τῇ πόλει σὺν 

ϑορύβῳ πολλῷ. οἱ δὲ περὶ τὸν λιμένα πρὸς τὸν ϑό- 
ovBov ὁρμήσαντες βοηϑεῖν ἐπειρῶντο. ἐκ τοῦ πλοίου 

δὲ τοῦ στρογγύλου ἀποβάντες οἵ ὁπλῖται μηδενὸς κω- 

λύοντος τὸν λιμένα κατέσχον. 

Παμμένης τοὺς πολεμίους ἐξηπάτησε χρησάμενος 

τῷ νόμῳ τῆς σάλπιγγος ὑπεναντίῳ προπαραγγείλας 

τοῖς ἑαυτοῦ στρατιώταις πρὸς μὲν τὸ ἀνακλητικὸν 
ἐπιϑέσϑαι, πρὸς δὲ τὸ ἐπικελευστικὸν ἀναχωρῆσαι. 
τοῦτο ποιήσας ἐν ἀμφοτέροις μεγάλα τοὺς πολεμίους 

ἔβλαψεν. 

10 

1ὅ 

Παμμένης ὀλίγην ἔχων δύναμιν ὑπὸ πλειόνων 5.30. 

ἀποληφϑεὶς ἔπεμψεν αὐτόμολον ἐς τὸ τῶν πολεμίων 
στρατόπεδον᾽ ὁ δὲ τὸ σύνϑημα ἐχμαϑὼν ἐπανελθὼν 
ἤγγειλε τῷ Παμμένει. ὃ δὲ νυχτὸς ἐπιϑέμενος τοῖς 
πολεμίοις, πολλοὺς αὐτῶν φϑείρας διεξεπαίσατο" αὐτὸς 

[μὲν γὰρ τὸ ἐκείνων ἠπίστατο] σύνθημα, τοῖς δὲ ἦν 

ἀπορία γνωρίξειν ἐν σκότῳ τοὺς οἰκείους μὴ δυνα- 
μένοις διὰ τοῦ συνθήματος. 

2 ἔπεμψεν] coll. Frontin. 1. 1.; pauca deesse putavit Ouden- 
dorp | 4 τοῦ MH; om. F vulg. | 6 καὶ zv ἑσπέρα W; καὶ ἐν 
ἑσπέρᾳ F; ἐν ἑσπέρᾳ K, sed cf. 1, 18 | 12 ὑπεναντέῳ M; ὑπε- 
νάντιον F; im^ ἐναντίον ut im^ ἀριστερὰ R | 18 ἀπολειφϑεὶς 
F|20 νύκτωρ M | 21 διεξεπαίσατο K coll. 4, 2, 14; διεξιππά- 
σατο F | 22 [uiv γὰρ τὸ ἐκείνων ἠπέστατο] W add. ex H; 
e συν θηβα F; αὐτὸς [δοὺς τὸ] σύνϑημα Cas. K | 23 γνω- 
ρέειν F. 

20 
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17. HPAKAEIAHZ. 

Znwijrouog Ἡρακλείδην φύλακα τῶν A91vàv cvv- 
τάξας αὐτὸς uiv ἦν περὶ τὴν “υδίαν. οἵ δὲ στρατη- 

yol τῶν A9q4vaíov ἐν ἀπορρήτῳ βουλευσάμενοι τὸν 

ξεναγὸν Ἱεροκλέα, os τῷ γένει, ἔπεισαν νυχτὸς 

ἀνοῖξαι τὰς πύλας καὶ δέξάσθαι στρατιώτας ᾿Αττικοὺς, 

οὗ χτενοῦσιν Ἡρακλείδην. ταῦτα μὲν δὴ συνέϑεντο 

παρὰ τὸν Ἰλισσὸν, οὗ τὸν καϑαρμὸν τελοῦσι τοῖς 

ἐλάττοσι μυστηρίοις, ᾿Ιππάρχου καὶ Μνησιδήμου στρα- 
τηγῶν ὅρκια δόντων καὶ λαβόντων. '"IsgoxAgg δὲ πιστὸς 

Ἡρακλείδῃ γενόμενος ἐμήνυσε τὴν πρᾶξιν. ὁ δὲ συνέ- 
πραττε νύχτωρ αὐτοὺς εἰσδέξασϑαι ἀνοίξαντές τι μέρος 

[τῶν] πυλῶν. καὶ δὴ νυκτὸς εἰσεδέξαντο τετρακοσίους 

καὶ εἴκοσι ἄνδρας, ὧν ἡγοῦντο Μνησίδημος, Πολυ- 

κλῆς, Καλλισϑένης, Θεόπομπος, Σάτυρος, Ὀνητορίδης, 

Σϑενοκράτης, Πυϑίων: Ἡρακλείδης δὲ στρατιώτας 

δισχιλίους ὡπλισμένους ἐπαφῆκεν, οἱ πάντας αὐτοὺς 
εἰσελϑόντας ἐφόνευσαν. 

[HPAKAEIAHZ TAPANTINOX.] 

Ἡρακλείδης Ταραντῖνος ἀρχιτέχτων ὑπέσχετο Φι- 

21 λίππῳ. τῷ πατρὶ Περσέως, μόνος καταπρήσειν τὸ 'Po- 

Cap. 17. (8 1.) Cf. Paus. 1, 29, 7. — De tempore discrepant 
Droysen II, 2, p. 272, not. 3; Unger, Philol. 38, p. 460; v. Wila- 
mowitz-Móllendorff Antigonos von Karystos, p. 231, not. 6; cf. 
J. p. 644 sq 

Cap. 11. (8 2.) Cf. Polyb. 13, 3—5; Diod. fr. 28, 2. — J. 
p. 646. 

2 ̓ ἀϑηνῶν K; A8mqvatov F | 3 “Μουδέαν Droysen || 5 Ἱεροκλέα 
vulg.; Ἱερακλέα Ἐ' Ἰ 9 Ἱππάρχου vulg.; Ἱππάκρους F||11 συνέπραττε 
νύκτωρ M; συνέπραττεν ὕδωρ F | 12 ἀνοίξαντες, W ; διορύξαντες E; 
διανοίξαντες RK | 13 [τῶν] K | 14 Μνησίδημος Μ; Μνησίδαμος 
F: cf. supra v. 9 | 19 [Ἡρακλείδης Ταραντῖνος] in titulo add. W. 

(1)295 

(2)20 
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δίων ναυτικόν. καὶ δὴ τότε στρατηγῶν προῆλϑεν ἐκ 

τῆς αὐλῆς τῆς Φιλίππου σημεῖα αἰκίας ἔχων καὶ βωμῷ 

προσέφυγεν ἱκετηρίας λαβὼν καὶ παρὰ τοῦ πλήϑους 

ἔλεον αἰτούμενος" ὥστε καὶ ἦσαν τῶν Μακεδόνων. οἷς 

ἐδόκει ταῦτα μὴ δικαίως παϑεῖν. ὃ δὲ πορϑμέδος 5 
: ἐπιβὰς κατῆγεν εἰς Ῥόδον φάσκων "ἵκέτης ἦλϑον προ- 

πηλακιξόμενος δι᾽ ὑμᾶς, ἐπειδὴ Φίλιππον ἐκώλυον 
πολεμεῖν ὑμῖν᾽ ἵνα δὲ πιστεύσητε τοῖς λεγομένοις, καὶ 

δὴ ἐπιστολὰς Φιλίππου δεικνύω γεγραμμένας πρὸς 
Κρῆτας, ἐν αἷς συντίϑεται κατὰ Ῥοδίων τὸν πόλεμον 10 

ἐξοίσειν᾽. “Ρόδιοι ταῖς ἐπιστολαῖς πιστεύσαντες 'Hoa- 

κλείδην ὑποδέχονται ὡς δυνησόμενον αὐτοῖς ὠφέλιμον 
κατὰ Φιλίππου γενέσθαι, ὃ δὲ νύχτωρ πνεῦμα ἐπί- 

φορον παραφυλάξας τὰ νεώρια “Ῥοδίων κατέπρησεν. 

τρισκαίδεκα νεώσοικοι διεφϑάρησαν καὶ ὅσαι τριήρεις 15 

ἐν αὐτοῖς" 0 δὲ πῦρ ἐμβαλὼν παραχρῆμα σκάφους ἐπι- 

βὰς ἀνήχϑη, καὶ διαβαλὼν ἐς Μακεδονίαν ἦν παρὰ 

Φιλίππῳ κορυφαῖος τῶν φίλων Ἡρακλείδης. 
L 

ΤΟΝ. U4-4. - 444 o Y*IY (UU Y. ow ——TMP TT 18. AUTAOOZTPATOXZ. 

.. 3539  —— Ῥύδιοι βασιλεῖ Πτολεμαίῳ πολεμοῦντες περὶ Ἔφε- e. 5 
| σον ἦσαν Χρεμωνίδης Πτολεμαίου ναύαρχος ἀνήχϑη ?1 

| ναυμαχήσων. ᾿4γαϑόστρατος PoÓ(ovg ἐξῆγε ἐπὶ μίαν 
RIT TE ΓΞ ἘΣ: * 

| Cap. 18. Cf. Droysen III, 1, p. 405. 

2 τῆς FH; vo? vulg. | αἰκίας K; ἀδικίας FH || ἔχων] προ- 
φέρων Niebuhr, Vorles. üb. alte Gesch. 3, 453 | τῷ βωμῷ H | 

| 8 ἱκετεύων τυχεῖν σωτηρίας H | 4 καὶ H; om. F| 5 παϑεῖν H; 
| om. F| 6 κατῆγεν H; καϑῆκεν F: cf. Polyb. παρῆν καταπλέων 
| εἰς τὴν Ῥόδον et 5, 36 | ἦλϑον FH] ἦλϑε D; ἥκω vulg. | 16 ὁ 
| δὲ Patakis ex V ille iniecto igne; ὁ δὲ τὸ R; τὸ δὲ F | 18 xov- 

φαῖος F | 20 Ῥωμαῖοι βασιλεῖ Πτολεμαίῳ H; Ῥοδίοις βασιλεῖς 
| Πτολεμαίων F | 22 μίαν H; μελίέαν F; τάξας ἐπὶ μίαν τὰς ναῦς K. 
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ναῦν καὶ φανερὸς γενόμενος τοῖς ἐπιπλέουσι μετέ- 

στρεψε μετωπηδὸν καὶ χρόνον ἐπισχὼν βραχὺν ἀνε- 
χώρησεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ὅρμον. oí πολέμιοι νομίσαντες, 
ὅτι μὴ ϑαρροῦσι διαναυμαχεῖν, αὐτοὶ παιωνίσαντες εἰς 

ὅ λιμένα ἐπανήεσαν" ᾿4γαϑόστρατος ἐπιστρέψας καὶ τὸ 

ναυτικὸν πυχνώσας ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν κεράτων ἐπέ- 

πλευσὲ τοῖς πολεμίοις ἐκβαίνουσι περὶ τὸ τῆς ᾿άφρο- 

δίτης τέμενος καὶ ἀπροσδοκήτως προσπεσὼν ἐνίκησεν. 

19. ΔΥΚΟΣ. 

e 64, 17 Avxog Avowuwdyov στρατηγὸς, Αἰνήτου στρατηγοῦ 25 
— 11 Ζημητρίου φυλάσσοντος Ἔφεσον καὶ πολλοῖς πειρα- 

| ταῖς τοὺς ὁμόρους κατατρέχοντος, τὸν ἀρχιπειρατὴν 

άνδρωνα χρήμασι διαφϑείρας κατελάβετο τὴν "Eqscoov. 

ὁ μὲν ἀρχιπειρατὴς τοὺς Δύκου στρατιώτας ἀόπλους 
15 ἐν ἱματίοις καὶ τρίβωσι, δεδεμένους, ὡς αἰχμαλώτους 

λαβὼν εἰσήγαγε καὶ πλησίον τῆς ἀκροπόλεως γενόμενος 
παρήγγειλε χρῆσϑαι τοῖς ἐγχειριδίοις, ἃ (κεκρυμμένα 

ἐκόμιξον ὑπὸ μάλης. τῶν δὲ περὶ τὴν ἀκρόπολιν 

πυλωρῶν καὶ φυλάκων φονευομένων αἴρεται σημεῖον 

20 τοῖς περὶ τὸν Δύκον. οἵ δὲ εἰσπεσόντες καὶ τὸν 4ἴνητον 

συνέλαβον καὶ τὴν Ἔφεσον κατέσχον καὶ τοῖς μὲν πει- 

ραταῖς τὸν μισϑὸν ἀποδόντες παραχρῆμα τῆς πόλεως 
αὐτοὺς ἀπέπεμψαν τὸ ἄπιστον αὐτῶν περὶ τοὺς πρώ- 
τους φίλους οὐκ ἀσφαλὲς ὑπάρχειν ἡγούμενοι. 

Cap. 19. Cf. Front. strat. 8, 8, 7. 

2 καὶ χρόνον ἘΠ: χρόνον F; χρόνον τ᾽ vulg. | 4 αὐτοῖς R | 
6 ἀπ’ ἀμφοτέρων R ἢ 18 Ἴάνδρωνα F; Mandronem Frontin. | κατα- 
χρήμασι F | 14 τοὺς Ἔ τοῦ K | 1 (κεκρυμμένα) ut emblema 
expunxit Cobet | 18 ὑπὸ μάλης Pierson coll. 2, 9. 4, 2, 12. 6, 21; 
ὑπὸ μάλην F| 21 uiv del. Cas. Καὶ | 28 αὐτὸν o. corr. Ὡς. 

PoLvAENvs, ed. Melber. 17 
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20. MENEKPATHZ. 

Μενεχράτης Σαλαμῖνα τὴν ἐν Κύπρῳ βουλόμενος 

ἑλεῖν δὶς τῷ τείχει προσβαλὼν ἀπεκρούσϑη τῶν στρα- 
τιωτῶν ἐς τὰς ναῦς φυγόντων" τρίτον προσβάλλων 
σημεῖον ἦρε τοῖς κυβερνήταις, ἀποπλεῦσαι καὶ ὑπὲρ 5 

τὴν παραχειμένην ἄκραν [τὰς] ναῦς ἀποχρύψαι. οἵ 
στρατιῶται προσβαλόντες πάλιν ἔφευγον, ὡς δὲ εἶδον 

τὰς ναῦς ἀφανεῖς, οὐκ ἔχοντες ἐλπίδα τοῦ δύνασϑαι 

φυγεῖν, ἀναστρέψαντες ἐξ ἀπονοίας ἐμαχέσαντο καὶ νι- 

χήσαντες χατέσχον τὴν Σαλαμῖνα. 10 

21. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ. 

᾿ἀϑηνόδωρος βασιλεῖ στρατηγῶν, ἡττηϑεὶς ὑπὸ 

Φωκίωνος περὶ ᾿Δἀταρνέα ὥρκισε τοὺς στρατιώτας καὶ 

τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν, ἦ μὴν μαχέσασϑαι, μέχρις ἂν 
ξῶσι" καὶ δὴ συνέβαλον πάλιν ὡς διὰ τὸν ὅρκον. καὶ 15 
ἦν ἰδεῖν τοὺς μὲν νικήσαντας ἡττημένους, τοὺς δὲ 
ἡττημένους νικήσαντας. 

22. ΔΙΟΤΙΜΟΣ. 

1 Ζιότιμος πλοῖα σιτηγὰ παραπέμπων δέκα τριήρεσι.5. 88,1: 

χαταληφϑεὶς περὶ τὴν Χίον ὑπὸ “ακεδαιμονέων ἐχόν- 20 

τῶν εἴκοσι ναῦς, διωκόμενος ἐν γαλήνῃ, κύκλῳ τῶν 

Cap. 21. Cf. Schaefer, Demosth. I!, p. 186 sq.; Koehler ad 
C. I. Att. II, 108; W. Dittenberger in Satura philol. H. Sauppio 
oblata, p. 54 sq. 

4 καταφυγόντων R | τρέτων F, corr. vulg. | προσβάλλων W; 
προσβαλὼν F | 5 ὑπὸ E Hertlein | 6 [τὰς] p; om. F | 14 ἦ 
μὴν μαχέσασϑαι p; μονομαχέσασϑαι F; ἀναμαχήσεσϑαι K: cf. 1, 
30, 5. 1, 43, 1. 7, 22 | 15 ὡς] ἀνδρείως vel γενναίως Hertlein || 
16 τούτους uiv Hertlein, Iahnii annal. 1867, p. 607. 
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ὁλκάδων φεύγων, ταχύτερα ἔχων và σκάφη ἔπασχε 
μὲν οὐδὲν ὑπὸ τῶν διωκόντων, ἀεὶ δὲ κατὰ πρύμναν 

ἁπτόμενος τῶν ἐσχάτων [τὰς μὲν αὐτάνδρους ἔλαβε] 

τῶν νεῶν, τὰς δὲ κατέδυσεν, ὥστε ἦν τὸ χρῆμα παρά- 

5 Aoyov: of γὰρ φεύγοντες ἐνίκησαν τοὺς διώκοντας. 

] Me. Διότιμος δέκα ναῦς ἔχων ἀνθώρμει. “ακεδαιμο- 2 

 διϑγίοις τὰς ἴσας ναῦς ἔχουσιν. οἵ μὲν οὐκ ἐθάρρουν 
T, 

συμβάλλειν τὰς ᾿Δττικὰς ἐμπειρίας δεδοικότες. ὁ δὲ 

τοὺς ταρσοὺς τῶν τριήρων ἐξελὼν, [κατὰ δύο] ζεύξας 

10 πρὸς ἀλλήλας, τα ἱστία τῆς μιᾶς ἐπαράμενος εἰς τὸ 
πέλαγος ἀνήγετο. Δακεδαιμόνιοι πέντε ἱστίων φαινο- 

μένων πέντε ναῦς εἶναι νομίσαντες καταφρονήσαντες 

ἐπέπλευσαν᾽ zhióviuog τὰ ξεύγματα λύσας, ἐπιστρέψας, 

ἐναντίοις ἐμβαλὼν δέκα ναυσὶ, προσούσης τῆς ᾿Δττικῆς 

i15 ἐπιστήμης, τας μὲν ξξ τῶν “ακωνικῶν κατέδυσε, τας 

ο΄ 6 τέσσαρας ἔλαβεν αὐτάνδρους. 
e. 57,19 Διότιμος ᾿4ϑηναῖος ναύαρχος πελάγιον πλοῦν ὃ 

μέλλων πλεῖν, κρύφα συναγαγὼν τοὺς τριηράρχους 
προεῖπεν αὐτοῖς, ὅτι τὰς κάλλιστα πλεούσας τῶν νεῶμ 

20 αὐτὸς παραλαβὼν ἀναχϑήσεται" τοῦτο δὲ προεῖπεν, 

ἵνα oí ἄλλοι τριήραρχοι μὴ ἀπολείποιντο ὡς παρίσας 

τριήρεις ἔχοντες. 

δ. δά, 18 Διότιμος καταπλεύσας νυκτὸς ἐς χωρίον τῆς πο-4 

' λεμίας ἀφ᾽ ἑκάστης νεὼς συχνοὺς ἄνδρας ἐκβιβάσας 
25 τοὺς μὲν εἰς ἐνέδραν ἀπέκρυψεν" ἀρχομένης δὲ ἡμέ- 

8 [τὰς μὲν αὐτάνδρους ἔλαβε] suppl. W ex H | 4 τὰς δὲ κατέ- 
δυσεν H; τὰς δέκα κατέδυσεν F | 8 συμβάλειν F | 9 [κατὰ δύο] 
inserui coll. 3, 11, 8; [σύνδυο] W coll. 7, 21, 3; binas inter se 
eoniunzit V | 18 ἐπέπλευσαν Καὶ ex V adnavigabamt; ἐσέπλευσαν 
F; ἔπλευσαν vulg. | 14 τοῖς ἐναντίοις K | 17 49qvatosc F : cf. 5, 84; 
"A9qvoíov H | 18 τριηράρχας Η | 21 παρέσας Patakis; περισὰς 
F; περισσὰς vulg. 

17* 
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ρας κατὰ τοὺς ἐνεδρεύοντας ταῖς ναυσὶν ἀνεκώχευε 
παραγγείλας τοῖς μὲν ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων δια- 

σκευάξεσϑαι πρὸς μάχην, τοῖς δὲ ἐρέταις ἀνὰ μέρος 
ὁτὲ μὲν τὰς ϑαλαμίας, ὃτὲ δὲ τὰς ξυγίας, ὁτὲ δὲ τὰς 

ϑρανίτιδας κώπας ἀναφέρειν, καί τινα τῶν σκαφῶν 

τῇ γῇ προσάγειν ἐπειρᾶτο. ol μὲν πολέμιοι προσδρα- 
μόντες ἐκώλυον τὴν ἀπόβασιν, τοῦ δὲ τὸ προσυγκεί- 

μενον σημεῖον ἄραντος οἵ μὲν ἐκ τῶν ἐνεδρῶν ἐπι- 

φανέντες πολλοὺς τῶν πολεμίων ἐφόνευσαν. τοὺς λοι- 
ποὺς δ᾽ ἐς φυγὴν ἐτρέψαντο. ὃ δὲ Διότιμος ἀσφαλῆ 
τὴν ἀπόβασιν ἐποιήσατο. 

23. TYNNIXOZ. 

10 

c. 262 Τύννιχος Θευδοσίας τῆς ἐν và Πόντῳ πολιορ- «.15, 

κουμένης ὑπὸ τῶν πλησίον τυράννων καὶ κινδυνευ- 

οὐσης ἁλῶναι τὴν πολιορκίαν ἔλυσεν. δρμηϑεὶς μὲν 
ἐξ Ἡρακλείας νηὶ στρογγύλῃ καὶ τριήρει μιᾷ. δεξά- 

μενος δὲ στρατιώτας ὅσους οἷόν τε qv, καὶ σαλπιγχτὰς 

“τρεῖς καὶ σκάφας τρεῖς μονοξύλους, ἑκάστην ἄνδρα 

ἕνα δέξασϑαι δυναμένην, νυκτὸς ἐπιπλεύσας. τῆς πόλεως 

ἐγγὺς γενόμενος, ἐξελὼν τὰς σκάφας, ἐμβιβάσας ἑκάστῃ 

σαλπιγκτὴν ἕνα συνέταξεν ἀποσχόντας ἀλλήλων διά- 
-6vqu« σύμμετρον, ἐπειδὰν ἐκ τῆς τριήρους καὶ τῆς 

στρογγύλης ὑποσημήνῃ. διαδεξαμένους σημαίνειν παρ- 

αλλάσσοντας τοῖς χρόνοις, ὡς μὴ σάλπιγγος μιᾶς 

Cap. 23. De tempore cf. Droysen ΠῚ, 1, p. 284. 

4 ϑαλαμίας vulg.; ϑαλαμηρὰς ΕῊ } ὅ ϑρανέτιδας H; ϑρανίδας 
F | ἀναφάνειν H|6 συνδραμόντες H|* προσυγκείμενον Μ; n] 
συγκείμενον F; προκεέμενον vulg. || 9 τοὺς δὲ λοιποὺς vulg. 
8, 3 || 18 σκάφας τρεῖς (i. e. y) Hertlein W; σκάφας ἢ E; ἢ en. 
κ᾽; σκάφας ὀκτὼ (i e. y) Cobet, var. lect. p. 862. 

15 

20 
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προσπίπτειν ἦχον, ἀλλὰ πλειόνων. oi μὲν ἐσήμηναν 
ἤχῳ σαλπίγγων τὸν περικείμενον ἀέρα τῇ πόλει πλη- 
ροῦντες, οἱ δὲ πολιορκοῦντες νομίσαντες ἐπίπλουν εἶναι 

στόλου μείξονος οὐδενὶ κόσμῳ τὰς φυλακὰς ἐκλιπόντες 

ὥχοντο. Τύννιχος δὲ προσπλεύσας τὴν Θευδοσίαν 
ἠλευϑέρωσε τῆς πολιορκίας. : 

24, ΚΛΕΤΑΡΧΟΣ. 

8. 14,18 Κλείταρχος πολεμίων ἐπελθόντων, ἵνα μὴ γένοιτο 

τειχήρης, προήγαγε τὴν δύναμιν ἔξω τείχους προστάξας 

10 κλεῖσαι τὰς πύλας καὶ βαλεῖν τὰς βαλανάγρας ὑπὲρ 
| τὸ τεῖχος. ἃς δὴ xol λαβὼν ἔδειξε τοῖς στρατιώταις͵ 
| ol δὲ μαϑόντες, ὡς οὐκ ἔχοιεν ἐλπίδα εἴσω τῆς πόλεως 

| φεύγειν, ἐνίκων ἀνδρείως μαχόμενοι. 

25. ΤΙΜΑ͂ΡΧΟΣ. 

15 Τίμαρχος Αἰτωλὸς ἀποβὰς τῆς ᾿4σίας ἐς χωρίον 246—239 

πολυάνϑρωπον, ἵνα μὴ φύγοιεν οἵ στρατιῶται τὲ πλῆ- 
tog τῶν πολεμίων, τὰς ναῦς κατέπρησεν. οἱ δὲ ἐλπίδα 

φυγῆς οὐκ ἔχοντες ἀγωνισάμενοι γενναίως ἐνίκησαν. 

26. ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΟΣ. 

20 Εὐδόκιμος ὁρῶν τοὺς στρατιώτας στασιάξοντας, 

καταπαῦσαι τὴν στάσιν οὐ δυνάμενος, ἤδη δὲ καὶ ἐπ᾽ 

ἀλλήλους ὁρμώντων τοῖς δρομοκήρυξι προσέταττε κηρύτ- 
τειν, ὡς ἥκοιεν ob πολέμιοι διαρπασόμενοι τὸν χάρακα. 

Cap. 25. Cf. Droysen III, 1, p. 409. 

6 τῆς πολιορκέας om. M | 8 προσελϑόντων τῶν πολεμίων 
H || γένηται Ἡ | 9 προσήγαγιν Ἡ | τείχους ΕἼ τοῦ τεέχους H. vulg. 
contra usum Polyaeni | 18 φυγεῖν H. 
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of δὲ φοβηϑέντες τῆς μὲν στάσεως ἐπαύσαντο, τας δὲ 

αὑτῶν τάξεις ἀναλαβόντες τὸν χάρακα ἐφύλαττον. 

21. ΠΑΥΣΙΣΤΡΑΤΟΣ. 

c. 191 Παυσίστρατος. ναύαρχος Ῥοδίων, παρήγγειλεν 

ἀριϑμὸν καὶ ἐξόπλισιν τοῖς στρατιώταις. ἐπεὶ δὲ προ- ὕ 

ἤλθον ἐν τοῖς καλλίστοις ὅπλοις, ἀναλαβὼν αὐτοὺς 
3 ΟΝ N - M , ΄ 25$ ἦγεν ἐπὶ τὰς ναῦς xol πάντας ἐμβιβάσας ἐκέλευσεν 
3 , ' e 4 , er ^ ἀπερείσασϑαι và ὅπλα κατὰ κόσμον ἕκαστον καὶ τοῦ 
μηδὲν ὅπλον ἐχκομισϑῆναι φύλακας κατεστήσατο. 

. 28. OEOTLNIX. 10 

1 Θέογνις. ᾿4ϑηναίων στρατηγὸς, ὁρῶν vovg στρα- 

τιώτας περὶ τῶν ἡγεμονιῶν καὶ τῶν τάξεων στασιά- 

ἕοντας νύχτωρ προσέταξε πέμψαι τινὰς τῶν ἱππέων 

καὶ τῶν κούφων παραγγείλας ἐπιφανῆναι ὡς πολεμίους 

κατ᾽ ἄκρον τι χωρίον, ἀφ᾽ οὗ μάλιστα ἔμελλον ὀφϑή- 15 

σεσϑαι. ἐπιφανέντων ὁ Θέογνις μετὰ ϑορύβου καὶ 

ταραχῆς παρεκάλει τοὺς στρατιώτας, ὡς ἤδη τῶν πο- 

λεμίων ἐπιφαινομένων, αὐτοὺς καταλαμβάνεσϑαι τάξιν 

τὴν προσήκουσαν᾽ οἱ δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν πολεμίων 

φιλονεικεῖν ἀλλήλοις ἀποστάντες [εἰς] τὰς συνήϑεις 20 

τάξεις καϑίσταντο. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, ὡμολόγησεν 

Cap. 27. De Pausistrato cf. Liv. 36, 45; 87, 9 8qq. 
Cap. 28. $ 1. Cf. Front. strat. 4, 1, 8 

2 αναλαβόντες Patakis coll. 5, 29; ἀπολαβόντες F | 10 Θέο- 
yvs] Theagenes Frontin. | 14 κούφων Heringa; κορυφῶν F; 
κορυφαίων duces V; κατὰ κορυφὴν coni. Καὶ Ι 1ὅ ἄκρον Hertlein 
in symbolis criticis ad Aeneam Tact. p.26; ἄλλο F ! 18 αὐτοὺς 
εὐθὺς K | 20 [τοῦ] φιλονεικεῖν vulg., sed cf. 8, 9, 20 | d] 
add. vulg. 
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e ὁ Θέογνις. τοὺς uiv πολεμίους εἶναι φίλους" “ὑμεῖς 
OE, ἔφη. 'τάξαντες ἑαυτοὺς ἄνευ στάσεως καὶ εἰσαῦϑις 

φυλάττετε τὴν τάξιν, ἣν αὑτοῖς δεδώκατε: 
9. ἴ, 3 Θέογνις ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατασκόπους ὑπονοήσας 2 

5 ὑπάρχειν φυλακὴν ἔξωϑεν τοῦ χάρακος περιστήσας 

παρήγγειλεν, ἕκαστον μένειν ἐπὶ τῶν ἰδίων ὅπλων. 

[οὕτω δὴ συνέβη τοὺς ἄνευ ὅπλων] ὄντας καὶ χωρι- 
ξομένους εὐχερῶς [ὡς] κατασκόπους (ὄντας) ἁλίσκεσθαι. 

29. ΔΙΟΚΛΗΣ. 

10 Διοκλῆς, ᾿4“ϑηναίων στρατηγὸς, ἐν τῃ πολεμίᾳ τῶν 
στρατιωτῶν ἀτάκτως διαλελυμένων, τὰ ὅπλα φέρειν 

3 » , rn er 3 δ , 

ov βουλομένων σύνϑημα ἔδωκεν ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ. 

οἵ στρατιῶται νομίσαντες πλησίον εἶναι τοὺς πολεμίους. 

ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα ἐν τάξει πάντες ἐβάδιξον. 

1ὅ 80. XIAEOZ. 

Χίλεος ᾿ἀρκὰς ἐν Δακεδαίμονι διατρίβων, μαϑιὼν a9 

Σπαρτιάτας βεβουλευμένους τὸν ᾿Ισϑμὸν τειχίζειν. 

᾿ἀϑηναίους δὲ καὶ [τοὺς] ἔξω Πελοποννήσου προΐεσϑαι 

προεῖπεν “᾿Δ4ϑηναίων καὶ "àv ἄλλων Ἑλλήνων τα 

20 οἰκεῖα πρὸς τοὺς Πέρσας εὖ ϑεμένων πολλὰς διαβάσεις 

ἕξουσιν εἰς τὴν Πελοπόννησον οἱ βάρβαροι. τούτῳ 

Cap. 30. Cf. Herod. 9, 9; Plut. Them. 6. 

8 φυλάττετε ἘΚ; φυλάττεσϑαι F | 5 περιστήσας H; περι- 
τειχίσας F: cf. 2, 30, 9. 8, 2. 3, 13, 1. 6,9, 3. 6, 10 | 7, [ὅϑεν 
οὕτω δὴ W) συνέβη τοὺς ἄνευ ὁπλων]) Cas.; : [τοὺς δ᾽ ἄνευ 
ὅπλων ὄντας K | γνωριξομένους Roth | 8 [ὡς] K [|ὄντας del. 
K | 13 of δὲ vulg. | 15 Χίλεος Herod.; Χεέλεως Plut.; X/Atog 
F | 18 [τοὺς] Cas.; [τοὺς ἄλλους] Roth.  προσέεσϑαι F, corr, 
Cas. | 19 τῶν λοιπῶν vulg. 
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τῷ λόγῳ πεισϑέντες οἵ Adxoveg, τῷ lo9ug ἀακρὰν 
χαίρειν εἰπόντες ἐκοινώνησαν τοῦ πολέμου πᾶσι τοῖς 

Ἕλλησιν. : 

31. ΚΥΨΕΛΟΣ. 

655 Κύψελος τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν Βακχιαδῶν 

ϑεωροὺς πέμψας εἰς Ζελφοὺς ὡς περὶ τῆς κοινῆς Ko- 

ρινϑίων σωτηρίας χρώμενος ἀπεῖπεν αὐτοῖς τῆς Κο- 
ρινϑίας μηκέτι ἐπιβαίνειν" καὶ τοῦ λοιποῦ τὴν τυραν- 

νίδα κατέσχεν ἀσφαλῶς τοὺς εὐγενεστάτους ἐχβαλών. 

32. ΤΕΛΕΣΙΝΙΚΟΣ. 

κουσίων ἐναυμάχει πρὸς ᾿4ϑηναίους. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ πλεῖ- 

στον τῆς ἡμέρας ναυμαχοῦντες ἐπόνουν, κελήτιον 

πέμψας ἐς τὴν πόλιν τῶν Συρακουσίων τὴν ἀγορὰν 

ἐκέλευσεν ἐπὶ τὸν λιμένα κομίζειν. ὡς δὲ κεκομισμένην 

εἶδε, σημεῖον ἄρας ἀκρίτου τῆς ναυμαχίας οὔσης κατ- 

ἤλϑεν ἐπὶ τὸν λιμένα. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ αὐτοὶ διὰ 
τάχους ἀσμένως ἀπαλλαγέντες ἐπὶ τὴν γῆν ἠριστο- 
ποιοῦντο, ἄλλος ἄλλῃ διασπαρέντες" ὁ δὲ τῶν στρα- 
τιωτῶν ἑτοίμῃ τῇ ἀγορᾷ χρησαμένων ἀναχϑεὶς αὐτίκα 

σὺν τοξόταις καὶ ἀκοντισταῖς ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων 

πολλοῖς, προσπεσὼν ἄφνω τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἀναγκα- 

Cap. 32. 8 1. Of. quae supra ad 5, 13, 2 adnotavimus. 

1 μακρὰν D ut 5, 3, 6, quod probat Hertlein; μακρὰ F || 
4 Κύψελλος F | 8 μηκέτι Hertlein, Iahnii annal. 1867, p. 607 
coll. Diod. 13, 105, 4 et 15, 46, 5; μὴ F | 15 κατακομέσαι H || 
κεκομισμένην H; κεκοσμημένην F | 16 κατῆλϑεν H; ἀπῆλθεν 
F | 18 ἀσμένως H; μὲν óc F; ὁμοίως K: cf. 2, 1, 16 || ἐπὶ τῇ 
γῇ E. cf. 5,13,2| 22 ἀναγκαξομένοις Patakis et Hertlein, qui 
confert Thucyd. 8, 95, 4; ἀνακομιξομένοις F. 

5 

10 

Τελεσίνικος Κορίνϑιος ἐν τῷ λιμένι τῶν  Zwga-e.31,16 

1ὅ 

20 
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fouévoig ἀτάχτως καὶ μετὰ ϑορύβου ποιεῖσθαι τὴν 
ἔμβασιν ἀντιπρώροις ταῖς τριήρεσιν ἐμβαλὼν ἐνέκησε. 

'e 1,11 Τελεσέίνικος, ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ἀριστοποιου- 2 415 

᾿ μένων τῶν πολεμίων καὶ τὰ λοιπὰ πραττόντων ὁμοίως, 
ὅ προσέταξε τοὺς ἐν ταῖς ἄριστα πλεούσαις τριήρεσιν 

αὐτοὺς πρὸ ἡμέρας ἀριστήσαντας ἐμβάντας ἡσυχάξειν. 
ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἀρίστου παρῆν, κατὰ τὸ ὄϑος ἐσήμηνεν. 

i oí μὲν οὖν ἐν τοῖς ἄλλοις σκάφεσιν ἠριστοποιοῦντο, 

[καὶ οἷ πολέμιοι τοῦτο] συνιδόντες πρὸς τῇ παρασκευῇ 

i10 τῶν σιτίων ἦσαν. οἱ δὲ τῶν Συρακουσίων προεμβε- 

βηκότες, ἐπὶ τὰ καταστρώματα ἐπιβάντες, ἐπιπλεύσαντες 

πολλὰς διέφϑειραν τριήρεις τῶν πολεμίων περὶ τὰς 
τροφὰς ἀσχολουμένων. 

88. ΠΟΜΠΙΣΚΟΣ. $ 

e. 10,2 Πομπίσκος ᾿Δρκὰς ἀεὶ στρατοπεδεύων τὰς ὁδοὺς 1 
^ Ἁ , , x , , 

16 τὰς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀγούσας τὰς μὲν ἀπέσκαπτε, 
' M 3 , Ἁ M , M 

τὰς δὲ ἀπεχαράκου, καινὰς δὲ κατεσκεύαξεν ἄλλας, 

ὅπως ol κατάσκοποι ἢ o νύχτωρ ἐπιτιϑέμενοι διὰ τῶν 

ἀρχαίων ὁδῶν πορευόμενοι ἐμπίπτοιεν τοῖς ὀρύγμασι, 

20 τῶν δὲ καινῶν ἀπείρως ἔχοιεν. 

e. 20, 8 Ilouzí6xog τῶν πολεμίων ἐγγύϑεν τὰ σημεῖα καὶ 2 

τὰ κηρύγματα αὐτοῦ παραφυλαττόντων. ἐν ἀπορρήτῳ 

παρήγγειλε τοῖς φανεροῖς παραγγέλμασι καὶ κηρύγμασι 

χρῆσϑαι τοὺς στρατιώτας εἰς τοὐναντίον. 

Cap. 32. 8 2. Cf. J. p. 495. 

1 ποιουμένοις Cas. Καὶ | 6 αὐτὰς F |9 [καὶ of πολέμιοι τοῦτο] 
W; [ὃ] συνιδόντες [of πολέμιοι] Cas. B; τὸ αὐτὸ δὲ καὶ of πο- 
λέμιοι ἐποέησαν H | 11 ἐπιβάντες, ἐπιπλεύσαντες K; τοὺς ἐπι- 
foveas ἐπιπλεύσαντας F | 18 ἀσχολούμενοι F | 16 κατέσκαπτε 

: ef, 5,10, || 17. ἀλλ᾽ ὅπως F || 18 ἐπιτιϑέμενοι H; ἐπιϑέμενοι 
F | 21 ἐγγύϑεν ὄντων καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ κηρύγματα αὐτοῦ 
παραφυλαττομένων H. 
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Πομπίδκος περιστρατοπεδεύων πόλιν ἐπὶ μὲν τὴν ε.9,3 
πολλὴν τῆς χώρας ἐξιέναι τοὺς πολεμίους ἐκώλυσεν, 
ἐπὶ ὃὲ τόπον ἕνα συνεχώρησε καὶ τοῖς ληϊξομένοις 
353 - , , H [d ' 2 ἀπέχεσϑαι τοῦ τόπου τούτου προσέταξεν. oí δὲ ἐκ 
τῆς πόλεως ἀδεῶς ἐνταῦϑα προήεσαν. ὁ δὲ παρὰ τῶν ὅ 
σχοπῶν ὡς ἔμαϑε τοὺς ἥκοντας [ὄντας] πολλοὺς, ἐπιϑέ- 

μενος τοὺς πλείστους αὐτῶν ἐχειρώσατο. 

Πομπίσκος χωρίον πολιορκῶν, ἑλεῖν οὐχ οἷός τεο.31,1: 
ὧν καϑῆκεν αὐτόμολον ἀγγέλλοντα. ὡς Agxaóov 
αὐτὸν μεταπεμπομένων ἀποροίη, πῶς ἂν ἀπολίποι τὴν 

πολιορκίαν. oí δὲ ἡσϑέντες καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν 
στρατιὰν ἀναχωροῦσαν ἰδόντες, πιστὸν εἶναι τὸν αὐτό- 
μολον ἡγούμενοι, προελϑόντες πολλὰ ἐκ τοῦ στρατο- 

πέδου διήρπαξον. ὁ δὲ Πομπίσκος ἀναστρέψας. ἐπιϑέ- 

μενος, καταλαβὼν ἐκράτησεν αὐτῶν τε καὶ τοῦ χωρίου. 

Πομπίσκος, ἵνα ϑᾶττον oí κατάσκοποι τῶν πο- 

λεμίων ἁλίσκοιντο, εἰσόδους ὀλίγας [εἰς] τὸ στρατόπεδον 

[κατεσκεύαξε καὶ πίλον] ἐτέίϑει παρ᾽ αὐτὰς ἐπὶ ὑψηλοῦ" 

καὶ τοῖς πορευομένοις εἰς τὰς προνομὰς παρηγγέλλετο 

10 

15 

παρὰ τὸν zíAov διέρχεσϑαι. οἵ δὴ κατάσκοποι τὰς 20 
διόδους ταύτας ὡς φανερὰς ᾿φυλαττόμενοι διὰ τῶν 

πλαγίων ὑπιέναι πειρώμενοι ταχέως ἡλίσκοντο. 
Πομπίσκος κατασκόπους ἔπεμπεν ἄνδρας ἀγνῶτας ος.1,8 

ἀλλήλοις, ἵνα μη συντίϑοιντο μηδὲ ψευδάγγελοι yt- 

γνοιντο. ἀπηγόρευε δὲ αὐτοῖς μηδενὶ τῶν ἐν τῷ στρα- 25 

8 συνεχώρησε Cas.; ; BEI TAV F: οὗ, συνεχώρει H || 5 προήεσαν 
K; προσήεσαν H; zooecev F j| 6 [ὄντας] Hertlein | 9 καϑῆκεν 
H; καϑέστει F | 11 xol μετ᾽ οὐ H; οὐ uet ov F | 12 ἀναχωρή- 
σασαν H | πιστὸν vulg.; ἄπιστον Ἢ εὔπιστον corr. M rec. m. || 
13 προελϑόντες vulg.; προσελϑόντες F; ἀπελθόντες H | 17 [ei] 
τὸ στρατόπεδον [κατεσκεύαξε καὶ πίλον] Bursian | 22 ὑπιέναι 
K ex V subire; ὑπεισιέναι Patakis | 23 ἔπεμπεν F] ἔπεμψεν vulg. 
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τοπέδῳ διαλέγεσθαι, ὅπως μή τινες αὐτοὺς φϑάνοντες 

ἐξαγγείλωσι τοῖς πολεμίοις τὴν μέλλουσαν αὐτῶν ἄφιξιν. 

84. ΝΙΚΩ͂Ν. 

Νίκων Σάμιος κυβερνήτης πλησίον τριήρων zo- 

λεμίων δρμουσῶν βουλόμενος παραπλεύσας λαϑεῖν τὴν 

ἀλοιφὴν τῆς αὑτοῦ νεὼς ὁμοίαν καταχρίσας ταῖς πολε- 
μίαις τριήρεσι, τάξας τοὺς ἀρίστους καὶ τοῖς σώμασιν 

εὐρωστοτάτους ἐρέτας ἔπλει παρ᾽ αὐτὰς τὰς πρώρας 

τῶν πολεμίων τριήρων ὡς φίλος ὧν αὐταῖς. προελϑὼν 
ἐπ ἐσχάτων τῶν ἰδρμουσῶν νεῶν ἐξέπλευσε καταπε- 

πληγότων καὶ ϑαυμαζόντων τὸ δρώμενον τῶν πολεμίων. 

καὶ τότε ἐγνώσϑη πολέμιος ὦν, Ove μηκέτι καταληφϑῆναι 

οἷός τε ἦν. 

86. NEAPXOZ. 
Νέαρχος Κρὴς κατέσχε Τελμησσον ᾿Δντιπατρίδου 

κρατοῦντος. κατέπλευσε μὲν ἐς τὸν λιμένα Νέαρχος. 

ἐπεὶ δὲ ᾿Αντιπατρίδης. παλαιὸς ὧν φίλος, ἀπὸ τῆς 
ἄκρας κατέβη πρὸς αὐτὸν καὶ διελέξαντο περὶ ὧν 

ἐβούλοντο, ὃ Κρὴς ἔφη βούλεσϑαι γυναῖκας ἀποϑέσϑαι 
παρ᾽ αὐτῷ καὶ παῖδας δεδεμένους. ὁ μὲν ᾿ἀντιπατρέίδης 
ἐπέτρεψεν, οἵ δὲ παῖδες οἱ δεδεμένοι τὰ σκεύη τῶν 

μουσουργῶν γυναικῶν ἀνεκόμισαν᾽" ἐν δὲ τοῖς κιβωτίοις 

Cap. 35. Cf. Droysen II, 1, 26. 

1 αὐτοὺς φϑάνοντες Pierson; αὐτοῖς φϑονοῦντες F | 
5 ὁρμοῦσαν F | 6 αὐτοῦ F | καταχρήσας F | 8 εὐρωστοτάτους 
Wi; εὐρώστους F: cf. 8, 9,24 || 9 αὐταῖς pD; vovcois F || προσ- 
ελϑὼν F | 10 ἐσχάτην Hertlein [ἐξέπλευσε F] ἐξέπλησε M; 
ἐξέπαισε Koen. 188 | 12 ὅτε p; ὥστε F | μηκέτι K, mon iam 
amplius V ; μὴ F | καταλειφϑῆναι F, corr. vulg. | 183 οἷός τε ἦν 
vulg.; ἕως τε νέαρχος F et in titulo v. 14 Κρὴς | 15 Τελμησὸν 
F | 16 ναύαρχος F | 17. 20 ᾿ἀντιπατρίδας K | 19 γυναῖκας [nov- 
covoyovg] Patakis || 22 ἀνεκόμιξον K. 
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τῶν αὐλῶν ἐνῆν ἐγχειρίδια γυμνὰ, ἐν δὲ ταῖς κέσταις 

πέλται. ὡς δ᾽ εἴσω τῆς ἄκρας ἐγένοντο, oí τὰς γυναῖ- 

κας καὶ τοὺς παῖδας ἄγοντες σπασάμενοι τὰ ἐγχειρίδια 
καταλαμβάνουσι τὴν ἄχραν, καὶ τῆς Τελμησσοῦ Νέαρ- 

χος ἐχράτησεν. 5 

36. A9POOEOZ. 

Z40900tog “ευκάδιος ναῦν μίαν ἔχων. ὑπὸ δύο ο. ὅτ, 51 

τριήρων διωκόμενος κατῆγεν εἰς λιμένα προηγούμενος 
αὐτῶν οὐ πολύ. κάμψας δὲ τὴν ἄκραν τοῦ λιμένος 

εὐϑὺς ἐπέστρεψε τὴν ναῦν᾽ ἡ δὲ προτέρα τῶν πολεμίων 10 
τριήρων διώκουσα τὸν “]Ἰωρόϑεον δύμῃ φερομένη τὸν 

εἴσπλουν ἐποιεῖτο. Ζωρόϑεος ἐμβαλὼν ἐκ πλαγίου 
χκατέδυσεν᾽ ἡ δ᾽ ἑτέρα ναῦς τὴν προτέραν ἰδοῦσα κατα- 

δυομένην εὐϑὺς ὥρμησε φεύγειν. 

857. X9XIZTPATOZ, 15 

811 Σωσίστρατος ἔπεισε τὸν “ΣΦυραχουσίον δήμον, &v- 

δρας φίλους ᾿4γαθϑοκλεῖ πρός τε τὴν τυραννίδα συμ- 

πράττοντας φεύγειν μετὰ τῶν οἰκετῶν ψηφίσασϑαι. 
ἐπεὶ δὲ ἔξω τῆς πόλεως ἐγένοντο ἄνδρες χίλιοι. [οἵ 

προπέμποντες αὐτοὺς ὁπλῖται καὶ ἱππεῖς οὺς μὲν συλλα- 20 

βόντες ἀπέκτειναν, ovg δὲ διαφυγόντας Σωσίστρατος 

ἐπικηρύξας ἀναιρεῖν ἐπέτρεψεν. αὐτὸς δὲ τὰς τῶν 

φυγάδων οὐσίας κατέσχεν καὶ συναγαγὼν στρατιώτας 

Ἕλληνας καὶ βαρβάρους καὶ τοὺς ἐκ τῶν λιϑοτομιῶν 
λύσας ὑπὸ τούτων φυλασσόμενος ἦρχε τῶν Σύυρα- 25 
κουσίων.. 

2 of K; οἵ τε F | 6 ΖΔωρόϑεος Δευκάδιος F i in titulo | 7 ναῦν 
μέαν Cas.; vef. H μεᾷ ovn; ναυμαχίαν F | ὑπὸ δύο τριήρων διω- 
κόμενος H; om. F [ 8 εἰς τὸν H 12 ἐκ πλαγίου ex H inserui Ι 
16 Συρακουσίων K Patakis; Συρακούσιον F || 19 [οἵ] add. vulg. | 
25 ἦρξε K. 
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88. AIOTNHTOZ. 

Ζηιόγνητος ᾿4ϑηναῖος βουλόμενος κρατῆσαι πόλεώς 

τινος, ἀποβιβάσας κρύφα στρατιώτας νυκτὸς καὶ λόχον 

ἐγκαϑίσας, us0' ἡμέραν αὐτὸς ἐπέπλει φανερῶς. οἵ 
5 μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς ναῦς ἐβοήϑουν᾽ οἱ δὲ ἐνε- μ 7] 7j 

15 

δρεύοντες ὥρμησαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ῥαδίως αὐτῆς 

ἐκράτησαν. ΖΙιόγνητος προσπλεύσας καὶ καϑορμισϑεὶς, 

ἐκβιβάσας τοὺς ἐκ τῶν νεῶν ἐχειρώσατο τοὺς ἐπὶ τὴν 

βοήϑειαν ἐξελϑόντας. 

89. ΑΡΧΕΒΙΟΣ. 

᾿Δρχέβιος (1v) Ἡρακλεώτης, τῶν πολεμίων ἀποβάσεις 

ποιουμένων συνεχεῖς. πλοῖα τῶν ἁλιευτικῶν ἀνασπάσας 
καὶ διὰ τῆς τρόπιος δεσμοῖς αὐτὰ δυσκίνητα ποιήσας 

αὐτὸς μετά τινων ἐνήδρευεν. σαλπιγκτὴς ἦν ἐπὶ δένδρου 

σκοπός. οὗτος ἰδὼν τοὺς πολεμίους προσορμισϑέντας 

νηὶ μακρᾷ καὶ τριακοντόροις δυσὶ καὶ ἀποβάντας καὶ 

τοὺς μὲν ἁρπάξοντας., τοὺς δὲ τὰ πλοῖα τῶν δεσμῶν 

ἀπολύοντας ἐσήμηνε τῇ σάλπιγγι. ᾿Δρχέβιος τοὺς ἔνε- 
δρεύοντας ἀναστήσας τοὺς μὲν πολεμίους διέφϑειρε, 

90 τὰς δὲ τριακοντόρους αὐτῶν καὶ τὴν ναῦν τὴν μακρὰν 
ἐς τὸν λιμένα τῆς πόλεως κατήγαγεν. 

40. APIZTOKPATHZ. 

e583 ᾿Α“ριστοκράτης ᾿Αϑηναῖος ναῦν λαβὼν “ακωνικὴν, 
ταύτην ἔχων ἀνέπλευσεν ἐς πόλιν συμμαχίδα Σπαρ- 

| οὕ τιατῶν ἔχων ἐν τῇ νηὶ συχνοὺς ἄνδρας ἔνδοϑεν ἐγχει- 

4 ἐπέπλει K; ἐπιπλεῖ F | 11 (zw) del. K | 18 τρόπιος K; 
τροπίας Ε|28 Λακωνικὴν] καὶ ἰδίους μετασχηματίσας στρατιώς- 
τας ἐμβαλὼν εἰς αὐτὴν H. 
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ριδίοις ὡπλισμένους. ot μὲν [ἐπὶ] τοῦ λιμένος τὴν 
ναῦν ὡς φιλίαν ὑπεδέξαντο, οἵ δὲ τῆς νεὼς ἐκβάντες. 
ἄφνω προσπεσόντες τοῖς περιπατοῦσι δέκα μὲν αὐτῶν 

ἀπέσφαξαν, εἴκοσι δὲ καὶ πέντε συναρπάσαντες ἀπέ- 
πλευσαν, oUg πολλῶν χρημάτων ᾿Δριστοχράτης ἀπε- 5 

λυτρώσατο. 

41. ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ. 

᾿Δριστόμαχος, Καρδιανῶν τριήρεις λαβὼν, μετ- 9.58, 4 
ἐμβιβάσας τοὺς ἐρέτας καὶ κοσμήσας τοῖς ἀκρωτηρίοις 

τῶν αὑτοῦ νεῶν. αὐλούμενος κατέπλει. τὰς ἰδίας ναῦς 10 

ἐφέλκων, τὴν καταγωγὴν ὀψὲ ποιούμενος. Καρδιανοὶ 

μὲν πρὸς [τὰς] ναῦς ὥρμησαν ἐκ τῆς πόλεως ὡς οἰκείας 

καὶ νικώσας, οἱ δὲ ᾿Δριστομάχειοι τῶν νεῶν ἐκβάντες 

πολλοὺς Καρδιανῶν ἀπέκτειναν. 

42. ΧΑΡΙΜΕΝΗΣ. 15 

Χαριμένης Μιλήσιος καταφυγὼν ἐς Φασηλίδα, ἐφορ- 

μουσῶν αὐτῷ νεῶν μακρῶν Περικλέους τοῦ Δυκίου, 

περιϑέμενος περιϑετὴν πεξῇ διὰ τῆς Περικλέους χώρας 

ἐσώϑη. 

48. ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ. 20 

Καλλιάδης κυβερνήτης καταλαμβανόμενος ὑπὸ νεὼς 
ταχυτέρας τὸ πηδάλιον ἔσχαζε συχνῶς. καϑ᾽ ὁπότερον 

ἂν ἐμβάλλειν μέλλοι, ἵνα ὃ διώκων προσχρούων ταῖς 

1 [ἐπὶ] vulg.; qué portui praeerant V | 2 φιλίαν W coll. 
1, 84, 1. 1,38, 4. 0,2, 2; φέλην F || 5 ᾿ἀριστοκράτης Cas.; A4o:- 
στοκλῆς F | 5 Post ἀπελυτρώσατο Aristocratis strategema in F 
lisdem verbis perperam iteratur | 10 αὐτοῦ F | αὐλόμενος F | 
12 [τὰς] K || 18 ᾿ἀριστομάχειοι D; ᾿“ἀριστομάχιοι Εἰ: cf. ad 2, 2,9| 
923 ἂν ἐμβάλλειν vulg.; ἐμβάλλειν ἂν F. 



ἐπωτίσι πρὸς τὸ πηδάλιον ἐμβαλεῖν μὴ δύνηται τῷ 

τὴν ἐμβολὴν εἶναι κατὰ τὰς πρώτας ϑρανίτιδας. 
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1 

1 

| 44. MEMNSN. 

eni — Méuvov ἐπιτιϑέμενος Δεύκωνι và Βοσπόρου vv-1 
5 otvvo, βουλόμενος καταμαϑεῖν τὰ μεγέϑη τῶν πολε- 

ὠίων [πόλεων] καὶ τὰ πλήϑη τῶν ἐνοικούντων ἔπεμψεν 

᾿Φρχιβιάδην Βυξάντιον ἐπὶ τριήρους πρεσβευτὴν πρὸς 

“εύκωνα ὡς ὑπὲρ φιλίας καὶ ξενίας διαλεξόμενον. 

συνέπεμψε δὲ αὐτῷ καὶ Ὀλύνϑιον κιϑαρῳδὸν ᾿᾽Δριστό- 

10 νικον, εὐδοκιμοῦντα μάλιστα δὴ πάντων τότε παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν, ὅπως ἐν τῷ παράπλῳ προσορμιζομένων, 

ἐπιδεικνυμένου τοῦ κιϑαρῳδοῦ, τῶν ἐνοικούντων εἰς 

τὰ ϑέατρα σπουδῇ συνιόντων τὸ πλῆϑος τῶν ἀνθρώπων 

κατάδηλον τῷ πρεσβευτῇ γένοιτο. 

e. 55,3 Μέμνων, ἐρυμνὰ χωρία τῶν πολεμίων καταλα- 2 

16 βόντων καὶ οὐ καταβαινόντων ἐς μάχην, ἀποχωρήσας 

ἀπωτέρω τῶν ὀχυρῶν τόπων καὶ ἀντιταχϑεὶς μετὰ τῶν 
ἡμίσεων στρατιωτῶν, ὡς τῶν ἄλλων στασιαξόντων πρὸς 
αὑτὸν, πέμψας πρὸς αὐτοὺς αὐτόμολον ἐκέλευσε φράξειν, 

80 ὅτι στασιάζοιεν καὶ μέλλοιεν ἀλλήλοις μάχεσϑαι καὶ 

διὰ τοῦτο ἀνεχώρησαν ἀπωτέρω, ἄνωϑεν ὑμᾶς φοβη- 

ϑέντες, καὶ δὴ ὡς ἀντιπαρατάσσεσϑαι μέλλοντες ὡπλί- 

ξοντο. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως τοῖς τοῦ αὐτομόλου λόγοις 

Cap. 44. De fontibus cf. J. p. 647—649. 
Cap. 44. 8 2. Cf. Front. strat. 2, 5, 18. 

1 ἐπωτίσι Cas.; νεπωτίσι F | 4 ἐπιϑέμενος vulg. | 5 πολε- 
μίων [πόλεων] scripsi coll. H τῆς τῶν πολεμίων πόλεως καὶ 
τῶν λοιπῶν; πολεμίων F, quod corr. in πόλεων Lennep. ad 
Phalar. p. 129b | 6 τὰ πλήϑη Cas.; τῷ πλήϑει F: cf. 7, 35, 2 
extr. | 22 ozA(fowvo vulg. 
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ὅμοια καὶ τὰ ἔργα ὁρῶντες καταβαίνουσιν ἀπὸ τῶν 
ἐρυμνῶν πρὸς αὐτούς. οἱ δὲ Μεμνόνειοι τοὺς πολε- 
μέους ὁρῶντες ἐν τῷ ἰσοπέδῳ οὐκ ἐπ᾽ ἀλλήλους, ἀλλὰ 
uev ἀλλήλων ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁρμήσαντες ὑποχειρίους ἅπαν- 
τας ἐποιήσαντο. 5 

340 3 ᾿'Δριστώνυμον ἐν Μηϑύμνῃ Χάρης πολιορκῶν πρεσ- 

βείαν ἔπεμψε πρὸς Μέμνονα ἀξιῶν αὐτὸν μὴ βοηϑῆσαι 
᾿Δφριστωνύμῳ. [ὁ δὲ ἀπεκρίνατο βοηϑήσειν)] αὐτῷ κατὰ 
κράτος" καὶ γὰρ εἶναι πατρικὸν φίλον καὶ ξένον καὶ 
τῆς γε νυχτὸς τῆς ἐπιούσης μετὰ πάντων τῶν στρα- 10 

τιωτῶν ἐκεῖ γενήσεσϑαι. Χάρης τῶν πρεσβευτῶν ἀγγει- 

λάντων ταῦτα κατεφρόνησεν ὡς ἀδύνατον πολὺ καὶ 

βαρὺ στρατόπεδον [τῆς] ἐπιούσης νυχτὸς ἐνταυϑοῖ 
γενέσϑαι. 0 δὲ Μέμνων ὁδεύσας πέντε στάδια, ἕσπέ- 

ρας ἐς πλοῖα χιλίους διακοσίους στρατιώτας ἐμβιβάσας 15 

σύνϑημα ἔδωκεν, ὅταν ἀποβάντες ἐς τὴν ἀκρόπολιν 

παρέλϑωσιν, ἄραι πυρσὸν καὶ τοῖς πολεμίοις ἐπιϑέσϑαι- 

τούτων πραχϑέντων ἡ μὲν ἐπίϑεσις év τῷ σκότῳ παρά- 

δοξος ἐφάνη, 0 δὲ πυρσὸς ἀρϑεὶς ἐς φυγὴν ἐτρέψατο 

τὸν Χάρητα ὡς τοῦ Μέμνονος μετὰ πάσης [τῆς] δυνά- 20 
μεῶς τὴν ἀκρόπολιν κατειληφύτος. 

Cap. 44. 8 3. De tempore cf. Schaefer, Demosth. I !, p. 435, 
not. 1 et Droysen I, 1, p. 238. 

6 "4giozovvuov] '4o.czóvixov Boehnecke, Forsch. auf d. Ge- 
biete d. att. Redn. p. 650, not.: cf. Arrian., anab. 3, 2, 4 "4o:- 
στόνικον Μεϑυμναῖον τὸν τύραννον |] Μιϑύμνῃ F | ἐπολιόρκει K 
ex VI βοηϑῆσαι p; φοβηϑῆσαι F; πρὸς αὐτὸν “Μέμνονα ἀξιῶν 
μὴ βοηϑῆσαι ᾿ἀριστωνύμῳ αὐτὸν ΚΙ 8 [ὃ δὲ ἀπεκρίνατο βοη- 
ἁγήσεν}] add. p; om. F || 12 o [0v] K: cf. 5, 2, 11 | 13 
[ris] K coll. 1, 46. 7, 12. supra v. 10 || 17 ὧραι vulg.; ; ἀνῆραι 

contra usum Polyaeni  ἐπιϑέσϑαι Roth; ἐπιτέϑεσθϑαι F | 
20 [τῆς] Hertlein. 
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10 

15 
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γνησίας ἀπέχων τεσσαράκοντα στάδια τεῖχος ἤγειρε 

κύκλῳ τοῦ στρατοπέδου: Παρμενίων καὶ [άτταλος ἦσαν 
ἐν Μαγνησίᾳ μυρίους ἔχοντες. ὀχυρωσάμενος δὲ τὸ 

στρατόπεδον ὃ Μέμνων ἐξήγαγεν αὐτοὺς διεσκευα- 

σμένους ἐς μάχην ὅσον ἐπὶ στάδια δέκα. τῶν δὲ πολε- 

μέων ἐκβοηϑησάντων, ὁ Μέμνων [τὸ] ἀνακλητικὸν 
σημήνας ἀνεχώρησεν εἴσω τείχους, καὶ οἵ πολέμιοι δὲ 

ὁμοίως ἀπηλλάγησαν. πάλιν ὃ Μέμνων προελϑὼν, 
τοὺς πολεμίους ὁρῶν ἀντιπαρατασσομένους ἀνεχώρησε, 
καὶ of πολέμιοι ἀνεχώρουν. καὶ τοῦτο πολλάκις τῆς 

ἡμέρας. τέλος δὲ, ὁπότε ᾧετο ἐκδεδυκότας αὐτοὺς τὰ 
ὅπλα περὶ ἀριστοποιΐαν ἀσχολεῖσϑαι., πάλιν ἐπεφάνη" 

τῶν δὲ οὐ φϑασάντων ἀριστῆσαι, πολλῶν μὲν γυμνῶν, 

πολλῶν δὲ ἄρτι τὰ ὅπλα λαμβανόντων, πάντων δὲ 

ἀτάκτων ὄντων, συνιδὼν διεσπασμένην αὐτῶν τὴν 

φάλαγγα, συντεταγμένος αὐτὸς ἐπιϑέμενος πολλοὺς 

21 

αὐτῶν διαφϑείρας, πολλοὺς δὲ ζωγρήσας τοὺς λοιποὺς 

καταφυγεῖν ἐς Μαγνησίαν qv&yxaosv. 

ἐπέϑετο Μακεδονικὴν, αὐτός vs καὶ of ἀμφ᾽ αὐτὸν 

ἡγεμόνες. Κυζικηνοὶ προσιόντας ἀπὸ τῶν τειχῶν ὁρῶν- 
τες, νομίσαντες, ὅτι Κάλας ὃ Μακεδὼν φίλος ὧν καὶ 

Cap. 44. 8 4. Cf. Droysen I, 1, p. 96 et not. 2; I, 1, p. 114, 
not. 2. 

Cap. 44. 8 5. Cf. Diod. 17, 7. — Droysen I, 1, p. 183 sq. 

1 [τὸ] Hercher, Hermes 9, p. 112: cf. 6, 2, 2| 12 ero H; 
ὥστε F; ἐπύϑετο K|| 15 ἄρτι ΕἼ ἔτι H | 16 ὄντων H; om. F || 
διεσκεδασμένην H | 17 φαλάγγαν F | αὐτὸς ἐπιϑέμενος H; om. 
F 1 18 [μὲν] αὐτῶν Hercher, Hermes 9, p. 112 | 22 οἵ Κυξικηνοὶ 
vulg.| 28 Κάλας Droysen I, 1, p. 183, not. 2 coll. Diod. 17, 7; 
Χάλκας H; Χαλκος F. 

PornxvAENvSs, ed. Melber. 18 

Μέμνων τετρακισχιλίους στρατιώτας ἔχων, Ma-4 886 

Μέμνων Κυξικηνοῖς ἐπιὼν τῇ κεφαλῇ καυσίαν ὃ 884 
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σύμμαχος ἥκοι βοηϑήσων, προσεδέχοντο τὰς πύλας 

ἀνοίγοντες. ἐπεὶ δὲ πλησίον γενόμενον ἐγνώρισαν, οἵ 

μὲν ἀπέκλεισαν τὰς πύλας, Μέμνων δὲ τὴν χώραν 

λεηλατήσας ἀπηλλάττετο. 

45. ΦΙΛΟΜΗΛΟΣ. δ 

354 Φιλόμηλος Φωκεῦσι πολεμουμένοις ὑπὸ Θηβαίων 
καὶ Θετταλῶν ὑποσχόμενος κατορϑώσειν τὸν πόλεμον, 
ἡγεμὼν ἀποδειχϑεὶς, τὴν τοῦ πολέμου πρόφασιν ἕενο- 

λογήσας ** κρατῶν τοῖς ἱεροῖς χρήμασιν ἀνέδην ἀποχρώ- 
μενος τὴν ἡγεμονίαν μετέβαλεν ἐς τὴν τυραννίδα. 10 

46. ΔΗΜΟΚΛΗΣ. 
80τ--88 Ζ]ημοχλῆς πρεσβεύσας κατηγορούμενος ὑπὸ τῶν 

[ἄλλων] πρεσβευτῶν, ὅτι μεγάλας τοῦ Ζιονυσίου πράξεις 

ἔβλαψεν, ὀργισϑέντος τοῦ τυράννου “ἐμοὶ πρὸς τού- 

tovg, ἔφη. '"yéyove διαφορὰς. ὅτι μετὰ τὸ δεῖπνον 15 
οὗτοι μὲν τοὺς Στησιχόρου καὶ Πινδάρου παιᾶνας 

Ey M 1 3 Lp - , E] - 
δον, ἐγὼ δὲ τοὺς ὑπὸ σοῦ πεποιημένους" καὶ συνῇσε 

Ἁ - 3 E , € 3 , 3 , τοὺς παιᾶνας αὐτοῦ. Διονύσιος ἡσϑεὶς οὐκέτι ἠνέσχετο 
τῶν ἐγκλημάτων. 

Cap. 45. Cf. Schaefer, Demosth. I!, p. 458, not. 1. 
Cap. 46. E Timaeo coll Athen, 6, 18, p. 250 A. — J. 

p. 517 sq. 

2 γενόμενον ΕἼ γενομένων vulg. | 5 Φιλόμηλος Bongarsius 
ad lust. 8, 1; Φιλόμηδος F | 8 ἡγεμὼν vulg.; ἥττων F | πρό- 
φασιν] cf. 1, 28, 2. 2, 80, 8. 6,1,6 | ξενολογήσας * o κρατῶν 
W coll. 8, 10, 9. 4, 6, 14. 7. 3 (in lacuna suppl. τοῦ μαντείου 
coll. Diod. 16, 27, 1 ξενοκρατῶν F; ἐξενολόγει" κρατῶν δὲ 
vulg., quod probat Schaefer 1. 1. | 10 ἡγεμονείαν F | τὴν del. 
K | 13 [ἄλλων] ex Timaeo ap. Athen. l. 1.; [συμ]πρεσβευτῶν 
Cas. K | 14 τούτους ΕἾ τούτοις M vulg. | 17 εἶδον Ἐ  συνῇσε 
vel συνῇδε Κὶ ex V simul cecinit; πάντας ἐφεξῆς ἄδειν Timaeus; 
συνῆψε F. 



Polyaen. V, 47—48. 2'5 

47. IIANAITIOZ.. 

Παναίτιος Asovrívov Μεγαρεῦσι πολεμούντων eiue 

περὶ γῆς ὅρων πολεμαρχῶν πρῶτον μὲν τοὺς πένητας. 

| καὶ πεζοὺς τοῖς εὐπόροις καὶ ἱππεῦσι συνέκρουσεν ὡς 

| ἐκείνων πλεονεχτούντων ἐν ταῖς μάχαις, αὐτῶν δὲ 

πολλὰ ἐλαττουμένων., ἔπειτα δὲ καὶ πρὸ τῶν πυλῶν 
ἐξόπλισιν ποιήσας τὰ μὲν ὅπλα ἀριϑμεῖν καὶ δοκιμάξειν 
ἐπειρᾶτο, τοὺς δὲ ἵππους τοῖς ἡνιόχοις παραδοὺς ἐκέ- 

λευσεν ἄγειν ἐς νομήν. ἑξακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων 

10 εὐτρεπεῖς πρὸς τὴν ἐπανάστασιν τῷ μὲν τούτων ἄρχοντι 
τὴν ἐξαρίϑμησιν τῶν ὅπλων ἐπέτρεψεν, αὐτὸς δὲ ὡς 
σκιᾶς δεόμενος ὑπὸ τὰ δένδρα ἀνεχώρησε καὶ τοὺς 
ἡνιόχους ἔπεισεν ἐπιϑέσϑαι τοῖς δεσπόταις. οἱ δὲ ἐπι- 

βάντες τῶν ἵππων ἐπέδραμον αὐτοῖς καὶ τὰ ὅπλα 
16 ἐξαριϑμούμενα ἁρπάσαντες γυμνοὺς καὶ ἀόπλους ἐφό- 

νευσαν. καὶ οἱ πελτασταὶ δὲ συνεφήψαντο τοῦ φόνου 

καὶ πολλῇ σπουδῇ δραμόντες κατελάβοντο τὴν πόλιν 

καὶ Παναίτιον τύραννον ἀνηγόρευσαν. 

48. ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ. 

6.1. "On καὶ ἡ σφενδόνη μακπροβολώτερον ὅπλον τοῦ τόξου. 
21 συνέβη γὰρ νικῆσαι Πυραίχμην μονομαχήσαντα μετὰ Αἰσχίνου 

τόξον μὲν κεκτημένου, τοῦ δὲ Πυραίχμου τῇ σφενδόνῃ [δια- 

κινδυνεύοντος]. 

Cap. 48. Cf. Ephorus ap. Strab. 8 p. 547; Paus. 5, 4, 2, 

8 πρῶτον V primwm; πρώτους F | 4 εὐπόροις m; ἐμπόροις 
F vulg. | cv»éíxoovev vulg. | 6 καὶ del. K | 7 ἐξόπλησιν F 
11 ὡς ὑπὸ τὰ δένδρα σκιᾶς δεόμενος F, transposuit vulg. 
16 συνεφήψαντο ἈΚ; συνεψηφέσαντο F | 19---28 addita sunt ex 
H|921 Αἰσχίνου] 4eyu£vov secundum Ephorum et Paus. || 22 [δια- 
κινδυνεύοντος] vel tale quid supplendum aut τὴν σφενδόνην le- 
gendum censet W. 

18* 
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Πύρρος... y | Bovgéuo. . . ... .. & 
"Amo1Aó0mpgoc β Σάμιοι. α 
Αἴγυπτος Η͂ α | Ἠλεῖοι. α 
Μεύκων. .. : à Πάριοι. o 
᾿Αλέξανδρος, φρούραρχος. α | ̓ἀννίβας.. L 
Aouve(àng ᾿Ἐλεάτης . & | Θεσσαλοὶ. o 
AL éEavÓooc Vet ? α “Μασανάσσας α 
᾿Δμφικτύονες 4 : α ᾿Δμᾶκας β 
Σαυνῖται. α ᾿Δσδρούβας β 
Καμπανοὶ. α Νασάμων. α 
“Καρχηδόνιοι ἔπ τιν P$ Ἱερβὰς,. α 
“Ἀμπρακιῶται 2.2.5.5 ἃ 1 Συλυσῶν'.. : D 
Φωκεῖς. α | ̓Δλέξανδρος Θετταλὸς. α 
Πλαταιεῖς. y : ; α 
“Κερκυραῖοι i. α Θρασύβουλος α 
Ἐγεσταῖοι. p “Μέντωρ α 
“οκροὶ. α | ̓δναξαγόρας. α 
Κορίνϑιοι. α | Πίνδαρος. α 
«ἀαμψακηνοὶ α Θήρων. α 
Χαλκηδόνιοι o “Σίσυφος α 
Αἰτωλοὶ. o Ayvov r o 
“Δακεδαιμόνιοι. y Augíonvos. c 
Μεσήνιοι. .. γ 

᾿᾿ϑηνοκλῆς] ᾿4γαθοκλῆς F ι ἢ Πύρρος y K; Πύρρος βΕ | 
Asóxov c F, | ̓Αμφικτύονος F, [[᾿ἀννίβας α F, at decem serva- 
verunt H et cod. Vindobonensis; quot praeterea interciderint, 
incertum, αὖ etiam numerus strategematum Hamilearis | Maco- 
νάσσας FE; Macavdoons vulg. | Δμίλκας α F; 8 corr. W | 468g05- 
[δε W; "Acegobfac F || ZoAvcov F,, corr. F, | Ante Θρασύβουλος 
acuna "nominis, servatur tantum numerus o. 
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BIBAION EKTON. 

Kal τόδε ὑμῖν ἕκτον βιβλίον, ἱερώτατοι βασιλεῖς 

᾿ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγημάτων, 

εὐχόμενος καὶ ὑμῶν νικώντων ἐν τοῖς πολέμοις πολλὰ 

καὶ καλὰ τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς ἀναγράψαι στρατηγή- 
ματα. ὅσῳ γὰρ δυνάμει καὶ τύχῃ μείξονερ τῶν πάλαι 

στρατηγῶν. καὶ δὴ τόσῳ πλεονεκτεῖτε πάντας ἐμπειρίᾳ 

καὶ τέχνῃ, μεϑ' ἧς ἤδη πολλοὺς πολέμους κατείργασϑε 

πολλῶν βαρβάρων, βουλευσάμενοι καλῶς μετὰ τοῦ 

πατρός, Μαυρουσίων ἁλόντων, Βρεττανῶν ἁλισκο- 
μένων, Γετῶν πεπτωκότων. ἄγε δὴ κατὰ Περσῶν καὶ 

Παρϑυαίων ἐξιόντες αὐτοὶ μετὰ τῶν ϑεῶν δείξατε τὴν 

ὑμετέραν τέχνην, ὡς καὶ βουλευόμενοι περὶ πολέμων 

καὶ πολεμοῦντες αὐτοὶ τῶν ἐπανισταμένων [περιγίγνε- 

σϑαι] δύνασϑε. ἐγὼ δὲ καὶ ταῦτα μὲν ὡς ἀξιομνη- 
μόνευτα ὄντα ἐν τῷ δέοντι καιρῷ διὰ μακροτέρων 
συγγράψαι προϑυμήσομαι, νυνὶ δὲ ὅσα ϑεραπείαν 

ὑμετέραν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τῶν πάλαι γεγονότων ἀλή- 
ϑειαν, προσϑήσω καὶ ταῦτα τοῖς προλελεγμένοις. 

4 πολέμοις MV; rpg F | 6 μείξονες ἔστε vulg. | 8 zo- 
λέμους Y; πολεμίους F | κατειργασασϑὰν M | 10 Βριττανῶν Pj 
13 ἐέχνὴν Cas.; τύχην F | 14 [περιγίγνεσϑαι) Cas. ut prae 
libri 1; [κρατεῖν] K. 
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218 Polyaen. VI, 1, 1—3. 

1. IAZS9NN. 

Ἰάσων βουλόμενος ἐπιϑέσϑαι πόλει Θετταλικῇ e. 55,19 

μηδενὸς τὴν ἐπίϑεσιν προειδότος παρήγγειλεν ἐπὶ 
ἀριϑμὸν καὶ μισϑοδοσίαν ἐξοπλίσασϑαι. οἱ μὲν δὴ 
πάντες ἐξωπλίσαντο καὶ τῶν σωμάτων εὖ καὶ τῶν ὅ 

ὅπλων ἔχοντες. ἄγγελοι δὲ καϑειμένοι ϑέοντες ἧκον 

ἀγγέλλοντες πολεμίους ἐμβεβληκέναι τῇ χώρᾳ τοσοῦ- 

τον ἀπέχοντας, ὅσον ἀπεῖχεν ἡ πόλις, ἧ προσπολεμεῖν 
ἐσπουδάκει. οἵ δὲ στρατιῶται πρὸς μάχην εὐτρεπεῖς 

ὔντες ἠξίωσαν αὐτοὶ μὴ μέλλειν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην 10 

ἄγειν. ὁ δὲ Ἰάσων ἐπὶ τὴν πόλιν προσβαλὼν ἀδὸο- 
κήτως ἐκράτησε μηδενὸς προγνόντος μήτε τῶν νικών- 
τῶν μήτε τῶν νικωμένων. 

2 Ἰάσων Θετταλὸς ἀπαιτούμενος ὑπὸ τῶν μισϑο- 
φόρων ἀργύριον, οὐκ ἔχων εἰσέδραμε πρὸς τὴν μη- 15 
τέρα ὡς διωκόμενος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, ἀφ᾽ ὧν 
δύο καὶ τρεῖς αὐτῷ συνεισέπεσον ὡς διώκοντες. ἡ 

μήτηρ --- πολυχρήματος γὰρ ἦν — τοὺς μισϑοὺς ὑπὲρ 

αὐτοῦ διέλυσεν. 
3 Ἰάσων πόλεμον νικήσας ἔφη πρὸς τὴν μητέρα, 20 
τοὺς ΖΔιοσκχούρους φανερωτάτους αὑτῷ γενέσϑαι συμ- 
μάχους καὶ διὰ τοῦτο εὔξασϑαι νικήσας ἕξενίσαι τοὺς 

Cap. 1. Cf. 7. p. 589 sq. 

8 μηδενὸς τὴν ἐπίϑεσιν προειδότος vulg.; μηδὲν εἰς τὴν 
ἐπίϑεσιν προειδότας F || παρήγγειλεν [στρατιώτας] Roth || 6 καϑή- 
μενοι F, corr. Cas. | 7 ἀγγέλοντες F || ἐμβεβηκέναι vulg. | 10 
αὐτὸν R | 11 Ἰάσων vulg.; ᾿γάϑων F | 19 προγνόντος ΕἾ zooc- 
ἐόντος vulg.; εἰδότος H | 14 ὑπὸ K; ἀπὸ F] 17 συνεισέπεσον 
Cas. K ex V simul irruebant; συνέπεσον F; cf. ad 2, 35. 3,9, 46 
et Valckenaer ad Herod. 9, 102 | 20 πόλεμον MV; πολέμῳ F 
vulg.: cf. praef. libri I. 1, 20, 1. 2, 1, 9. 3,9, 26. 4, 14. 
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θεούς" κεκληκέναι δὲ ἐπὶ τὴν εὐωχίαν τοὺς ἡγεμόνας 
τοῦ στρατεύματος καὶ λοχαγοὺς καὶ ταξιάρχους καὶ 

^ , 2 e Y [à iré 5 , 

τοὺς ἐν τέλει πάντας. ἡ δὲ πιστεύσασα ὅσον εἶχε xÓ- 
Guov ἐχπωμάτων, κρατήρων, τραπεζῶν, ἀργύρου, χρυ- 

σοῦ, πάντα ἔπεμψεν. ὃ δὲ πολλῶν χρημάτων κύριος 

γενόμενος τὸν μισϑὸν ἀπέδωκέ τοῖς μισϑοφόροις. 
Ἰάσων πόλιν πλουτοῦσαν ἑλὼν, πολλὰ καὶ λαμπρὰ 4 

λάφυρα κομίξων ἔπεμψε πρὸς τὴν μητέρα κελεύων 
, " e / M oed 

πέμψαι ϑεραπαίνας,. οσαν ποικίλης καὶ πολυτελοῦς 

ἐσθῆτος ἐμπειρίαν καὶ τέχνην εἶχον, ὅπως ἐπιλέξαιτο 

πάντα τὰ κάλλιστα. ἡ δὲ πάσας, ὅσας εἶχε ϑεραπαίνας, 

ἔπεμψεν ἐπὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν ἐσθήτων. ᾿Ιάσων συγ- 
κλείσας αὐτὰς λύτρα ὑπὲρ αὐτῶν ἤτησε τὴν μητέρα. 

Ἰάσων πρὸς τὴν μητέρα ἐν τοῖς ἱστῶσι τῆς τα- ὃ 
λασιουργίας τῶν ϑεραπαινῶν ἐπιμελομένην εἰσελϑὼν 

μετὰ ἑνὸς τῶν ἀδελφῶν ὡς 'cvuBovAo χρησόμενος 

τῶν ἀναγκαίων τῆς ἀρχῆς μεταστῆναι ταύτας ἐκέ- 

λευσεν. δορυφόροις μὲν δὴ συντεταγμένον ἦν ἀπά- 

ysw ἁπάδας. αὐτὸς δὲ μετὰ μακρὰν ὁμιλίαν ἐξιὼν 
μειδιῶν τῇ μητρὶ προσέταξεν ὑπὲρ τῶν ϑεραπαινῶν 
ἀργύριον αὐτῷ πέμψαι. 

Ἰάσων ἀδελφὸν εἶχε Μηριόνην ἄγαν πλουτοῦντα, 

φιλάργυρον, μηδὲν αὐτῷ διδόντα καὶ δή ποτε παι- 
δίου γεννηθέντος αὐτῷ μέλλων ὄνομα τίϑεσϑαι τοὺς 

ε εὐωχίαν Hertlein ex V ad convivium ; εὐχὴν F " ἀργυρίου 
M; ἄργυρον m: cf. ὁ, 21. 8, 40 | 10 ἐπιλέξαιτο πάντα scripsi; 
ἐπιλέξαιτο πάντας F; ἐπιλέξαιτο αὑτῇ Hertlein, Iahnii annal. 
1807, p. 607; ἐπιλέξαιντο αὐτῇ vulg. || 15 ἐπιμελομένην W; ἐπι- 
μένειν F; ἐπιμένουσαν vel εἰωϑυῖαν ἐπιμένειν Cas. | 16 συμβόλῳ 
F, corr. vulg. ll χρησάμενος Ea | 17 περὶ τῶν ἀναγκαίων vulg. Ϊ 
ταῦτα F | 18 συντεταγμένον τ συντεταγμένος F | 20 ὑπὲρ 
Patakis coll. 6, 1, 2 et 4; περὶ F 

6 
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280 Polyaen. VI, 1, 6—7. 

ἀρίστους Θετταλῶν καλέσας παρεκάλεδε τὸν ἀδελφὸν 
προστῆναι τῆς ὑποδοχῆς. ὁ μὲν δὴ περὶ ταῦτα εἶχεν, 
Ἰάσων δὲ κατὰ πρόφασιν ϑήρας ἐξελθὼν ἐς Παγασὰς, 
ἔνϑα Μηριόνης κατῴκει, περιστήσας τοὺς αἰχμοφόρους, 

βιασάμενος τοὺς οἰκονόμους, εἴκοσι ἀργυρίου τάλαντα 5 

λαβὼν, μετὰ σπουδῆς ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἀνῆλϑε καὶ τῷ 

ἀδελφῷ σπονδῶν κατάρχειν ἐπέτρεψε καὶ κύριον αὐτὸν 
εἶναι τῆς ϑέσεως τοῦ ὀνόματος τῷ παιδίῳ. Μηριόνης, 
** ἤγγειλεν αὐτῷ πεπορϑῆσϑαι τὴν οἰκίαν, δεξάμενος 

τὸ χαρίεν ὄνομα ἔϑετο τῷ παιδίῳ Πορϑάονα. 10 

Ἰάσων τὸν ἀδελφὸν Πολύδωρον ἤγαγεν ἐπὶ πόλιν 

ἁλίσκεσϑαι μέλλουσαν λαφυροπώλην γενησόμενον. ἐπεὶ 
ὃὲ qv ὥρα λουτροῦ, παρεκάλεσε τὸν ἀδελφὸν σφοδρῶς 

αὐτοῦ τὸ σῶμα τρῖψαι καὶ διαγυμνάσαι. ὁ μὲν ἐπει- 
- , 3 3r 7 M € 2 , e Σ ρᾶτο τρίβειν εὐτόνως, Ἰάσων δὲ ὡς ἐνοχλούμενος ὑπὸ 15 

τοῦ δακτυλίου παρεκάλεσεν αὐτὸν παρὰ τὴν τρῖψιν 

ἀποϑέσϑαι. Πολύδωρος δὲ ἐξελὼν τῆς χειρὸς ἐπέδωκεν 

ἀνδρὶ πιστῷ τῶν παρόντων. τούτῳ δὲ ἦν ἄρα προ- 

συγκείμενον δραμεῖν πρὸς τὴν γυναῖχα Πολυδώρου 

καὶ δόντα τὸν δακτύλιον ἀντὶ [τούτου] δέκα τάλαντα 20 

χρυσίου παρ᾽ αὐτῆς λαβεῖν. ἡ δὲ τῷ δακτυλίῳ τοῦ 
ἀνδρὸς πιστεύσασα παραχρῆμα ἔδωκε τὸ χρυσίον" ὡς 
δὲ ἐπανῆλϑεν ὃ τὸν δακτύλιον παρὰ Πολυδώρου λαβὼν, 

τότε ᾿Ιάσων τριβόμενος ἐπαύσατο. 

6 ἀνῆλϑε vel ἐπανῆλϑε ut 6, 1, 7 Patakis; redéit V; ἦλθε 
F | 8 Μηριόνης ἀγγελίαν τοῦ zz. vulg.; lacunam statuit W, qui 
suppl. [ὡς] vel [Ἰάσων γὰρ] | 9 οἰκέαν ΕἼ οἰκείαν vulg. | 10 χαρέεν 
C; χάρισμα W; χαρκε... Ε (reliquis litteris a vermibus exesis ita 
tamen, ut videatur fuisse ev vel ov) | Πορϑάονα vulg.; ποιϑα.νὰ 
F (duabus litteris corrosis) | 17 ἐπέδωκεν ΕἾ ἐνέδωκεν M; ἀπέδωκεν 
vulg.; ἀνέδωκεν W |18 προσυγκείμενον M; προσεγπεέμενον Ε' vulg. | 
20 δόντα có» Cas.; τὸν δόντα F ; ἐνδόντα vel ἐπιδόντα RW coll. 
v. 17 | &vri [ro?rov| Patakis; αἰτεῖν Cas. RK; ἀντὶ et Aefeiv 
coniungenda putat Roth |21 vov δακτυλίου F, corr. vulg. 
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2. AAMEESANAPOZ OEPAIOZ. 

᾿Δλέξανδρος Πάνορμον πολιορκοῦντος “εωσϑένους 1 3e 

πρὸς ἁπάσας τὰς ᾿Δττικὰς ναῦς φανερῶς ναυμαχεῖν οὐ 

ϑαρρῶν διέπεμψεν ἐπὶ ἀκατίου νύκτωρ πρὸς τοὺς ἔνδον 

στρατιώτας, ὅπως, εἴ τινες τῶν νεῶν ἐκλίποιεν τὴν 

φυλακὴν, πρὸς τῷ πρότερον αἰρομένῳ πυρσῷ δεύτερον 
ἀνάσχοιεν τοῖς ἐν Μαγνησίᾳ, κἀκεῖνοι τοῖς ἐν Πα- 
γαδαῖς. “Δεωσϑένης μὲν τρεῖς τριήρεις διέπεμψε, τὴν 

μὲν ἐπὶ Σάμου, τὴν δὲ ἐπὶ Θάσου, τὴν δὲ ἐπὶ EAAqo- 
πόντου" oí δὲ πολιορκούμενοι τοὺς πυρσοὺς ἀνέσχον. 
᾿Δλέξανδρος ἐπιπλεύσας ἄφνω καὶ προσπεσὼν ἐνίκησε 
τῇ ναυμαχίᾳ τοὺς ᾿4ϑηναίους. 

᾿Δλέξανδρος μετὰ τὴν ἐν Πεπαρήϑῳ ναυμαχίαν ὃ sc 
ἐλπίσας λήψεσϑαι τοὺς ᾿4“ϑηναίους ἀφυλάκτους ὡς μετὰ 

νέκην ἀμελῶς ἔχοντας συνέταξε τοῖς ἐπὶ τῶν νεῶν 

διὰ τάχους προσπλεῦσαι τῷ 4Ζ]είγματι τοῦ Πειραιέως 

καὶ ἀπὸ τῶν τραπεζῶν ἁρπάσαι τὰ χρήματα. τῶν δὲ 
προσπλεόντων οἱ ᾿4ϑηναῖοι φιλίας τὰς ναῦς εἶναι 

νομίσαντες ἀπεσκόπουν. oí δὲ ἀποβάντες τὸ πολε- 
μικὸν ἐσήμηναν καὶ σπασάμενοι τὰς μαχαίρας ὥρμων 

ἐπὶ τὰς τραπέζας. οἱ μὲν ᾿άΑϑηναῖοι σπουδῇ ἔϑεον 

ἐς τὸ ἄστυ τοῖς στρατηγοῖς ἀγγελοῦντες τὴν κατά- 

ληψιν τοῦ Πειραιέως, οἱ δὲ τὰ χρήματα ἁρπάσαντες 

ἀπέπλευσαν. 

Cap. 2, 88 1 et 2. Cf. Diod. 18, 965. — Schaefer, Demosth. 
I*, p; 14659.; J. p. 590, 

1 Φεραῖος F] ὁ Φεραῖος vulg.; om. M | 4 ἀκατίου ΕἾ 4xd- 
τιον vulg. || 14 ἀφυλάκτους ὡς Patakis; ἀφυλάκτως F | 15 xol 
ἀμελῶς vulg. | 16 Πειρέως F; τῷ Πειραιεῖ coni. K. 



282 Polyaen. VI, 3—4, 1. 

3. AOHNOKAHXZ, 

2 - ΄ κι * * 
᾿“ϑηνοκχλῆς πολιορκούμενος πρὸς τοὺς χριοὺς καὶ e.56,6 

τὰ τρύπανα δοκοὺς μολέβδου ποιήσας πλαγίας παρέ- 

τεινεν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις, αἷς ἐμπιπτούσαις τῶν πολεμίων 
à: 4 , a "2 , » 

τὰ μηχανήματα συνετρίβετο. οἵ δὲ ἐτεχνάσαντο ἄλλο 6 

μηχάνημα προσάγειν, ὅπερ τὸ ἄκρον τῆς δοχοῦ πλῆξαν 
^ M 3. € »--$ , 3 M H , 

τὴν δοχὸν ἀπὸ τῶν ἐπαλξεῶν πίπτειν ὀρϑὴν ἐβιάξετο 

μηδένα βλάπτουσαν τῶν ἐπὶ γῆς ἑστηκότων. πάλιν 

of μὲν πολέμιοι χελώνας προσάγοντες τὰ τείχη συνέ- 

σειον, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν τειχῶν μόλιβδον τηχτὸν ἐν χαλ- 10 

κείοις προωϑοῦντες κατέχεον, ὑφ᾽ οὗ συνέβαινε τὴν 

χελώνην διαλύεσϑαι. οἵ δὲ πολέμιοι κατὰ τῆς χελώνης 

ἐκ πύργων προσαγομένων ὄξος ἐπέχεον καὶ κατεσβέν- 

νυον τόν τε μόλιβδον καὶ ὅσα ἄλλα ἀπὸ τῶν τειχῶν 

καίοντα ἠφίετο. σβεστήριον γὰρ πυρὸς μάλιστα ὄξος 15 
* P x M , Ἁ HJ , 

εἶναι δοκεῖ ἄριστον δὲ χώλυμα πυρὸς ἐπαλειφόμενον 

ὄξος — ἥκιστα γὰρ τούτου πῦρ ἅπτεται --- καὶ σπόγγος 

ὕδατος πλήρης προδαρτώμενος. ἔνιοι δὲ πρὸς τὸν 

καταχεόμενον μόλιβδον πίλους τοῖς μηχανήμασιν ἐπι- 

ϑέντες χοῦν καὶ πηλὸν τετριχωμένον προσῆγον. 20 

253—183 ᾿ 4. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ, 

1 Φιλοποίμην οὐκ ἐνόμιξε προσήκειν ἀγαϑῷ στρα- 

τηγῷ τῆς φάλαγγος ἡγεῖσθαι" ἀλλὰ τοτὲ μὲν [ἐν] πρώ- 

τοις, τοτὲ δὲ ἐν ἐσχάτοις, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ μέσους 

Cap. 3. Cf. Aeneas Tact. 88 8α. . 

4 ἐμπιπτούσαις scripsi; ἐμπιπτόντων F; ἐμπίπτοντα Cas. | 
8 βλάπτουσα F, corr. vulg. || 12 διακαέεσϑαι KR | κατὰ Καὶ Hert- 
lein; μετὰ F | 18 προσαρτώμενος M; προσαρτυώμενος F: cf. 
περιαρτᾶν H | 19 πίλους ἘΚ; πλείους F | 23 [ἐν] Cas. 
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παριππεύων καὶ πάντας ἐφορῶν ἀεὶ τὸ ἁμαρτανόμενον 
ἐπηνωρϑοῦτο. 

οὔπω καταλαμβανόμενος, τὸν Εὐρώταν διαβὰς προσέ- 
ταξε τοῖς ἱππεῦσιν ἀποχαλινῶσαι τοὺς ἵππους καὶ ἀπὸ 

τοῦ ποταμοῦ ποτίζειν, τοῦ παρακειμένου τόπου δασέος 

Ovrog καὶ πολλὴν ὕλην ἔχοντος. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι 

πολὺ τὸ ϑράσος ἰδόντες τῶν ἀποχαλινωσάντων τοὺς 

ἵππους καὶ (τῶν) ποτιξόντων ὑπώπτευσαν ἐν τῇ ὕλῃ 
συμμάχους τοῦ Φιλοποίμενος πολλοὺς ἀποκεχρύφϑαι 

καὶ μὴ τολμήσαντες διαβῆναι τὸν ποταμὸν ἀνέστρεψαν. 
Φιλοποίμην ἐδίδαξε τοὺς ᾽4χαιοὺς ἀντὶ μὲν ϑυρεοῦ 

καὶ δόρατος ἀσπέδα καὶ σάρισαν λαβεῖν, κράνεσι δὲ καὶ 

ϑώραξι καὶ προκνημῖσι φράξασϑαι, μόνιμον δὲ καὶ 

βεβηκυῖαν μάχην ἀσκεῖν ἀντὶ δρομικῆς καὶ πελταστικῆς, 

τρυφὰς δὲ καὶ πολυτελείας ἐσϑήτων καὶ δείπνων ἀφε- 
λεῖν, μόνοις δὲ τοῖς ἀναγκαίοις [καὶ τοῖς] ἐν στρατείᾳ 

χρησίμοις ἀρκεῖσϑαι. ταῦτα διδάξας Φιλοποίμην ἐν ταῖς 

πλείσταις μάχαις εὐδοκιμοῦντας εἶχε τοὺς στρατιώτας. 

5. ΑΡΑΤΟΣ; 

"Agerog ἐκράτησεν Axgoxogívoov φρουρὰν ἔχον- 
τος, ἣν ἐγκατέστησεν Avvíyovog φύλακα τάξας ἐπ᾽ αὐτοῦ 

Cap. 4. 8 3. Cf. Plut. Philopoem. 9. 
Cap. 5. Of. Plut. Arat. 18 sqq. — Droysen III, 1, p. 412, 

not. 1; J. p. 649. 

2 ἐπηνωρϑοῦντο F] ἐπανωρϑοῦτο vulg. | 4 Εὐρότα F6 
ἀποχαλινῶσαι Roth; ,ἀποχαλινοῦσι F; ἀποχαλινοῦν Cas.; cf. H 
ἀποχαλινωσάντας τοὺς ἵππους ποτίξειν | 7 δὲ ΕἸ οὖν H; om. 
vulg. | 9 (τῶν) del. Hertlein | 11 ἀνεχώρησαν H || 14 περικνημῖσι 
Plutarch. | 17 [καὶ vog] Hertlein Iahnii annal. 1867, p. 607 || 21 
φρουρὰν M marg. pr. m; φρουρὰς F || 22 ἣν F] de vulg. | φύ- 
λακα F] φύλακας vulg. [αὐτοῦ F] αὐτοὺς vulg.; αὐτοῖς R. 

Φιλοποίμην ὑπὸ Δακεδαιμονίων ἐδιώκετο" καὶ ὅσον 2 

ὃ 
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Περσαῖον τὸν φιλόσοφον καὶ AoyéAcov τὸν στρατηγόν. 
ἦν δὲ ἄρα τὸ στρατήγημα τοιόνδε. ἦσαν ἐν Κορίνϑῳ 

τέσσαρες ἀδελφοὶ Σύροι τὸ γένος, ὧν εἷς ἦν Διοκλῆς 
τῶν φρουρούντων ᾿Δκροκόρινϑον. o τρεῖς κλέψαντες 

βασιλικὸν χρυσίον ἧκον ἐς Σικυῶνα πρὸς Δ ἰσίαν τραπε- 5 

ξίτην, ᾧ καὶ ἤάρατος διὰ τὴν τοῦ νομίσματος ἐργασίαν 
ἐχρῆτο᾽ παρασχόντες τούτῳ τὸ χρυσίον κατήλλασσον. 

εἷς αὐτῶν ᾿Εργῖνος, πλεονάκις φοιτῶν καὶ τῷ τραπε- 

ξίτῃ κοινωνήσας ἑστίας καὶ σπονδῶν, λόγου παραπε- 

σόντος περὶ τῆς φρουρᾶς τοῦ Zxooxogív9ov, ὡμολόγησε 10 
παρὰ τὸ κρημνῶδες ἐντομὴν ἑωρακέναι πλαγίαν, ἧ 

χϑαμαλὸν καὶ εὐεπίβατον εἶναι τὸ τεῖχος. ὃ τραπεξίτης 
ἀνήγγειλεν ᾿ἀράτῳ. ὃ δὲ πολλῇ σπουδῇ τὸν 'Egyivov 
φιλοποιησάμενος., συντίϑεται τάλαντα ἑξήκοντα δώσειν, 

εἰ δι’ αὐτοῦ κρατήσειεν ᾿Δχροχορίνϑου. ᾿Εργῖνος ὑπι- 15 

σχνεῖται μετὰ τῶν ἀδελφῶν τοῦτο πράξειν. ἦν μὲν δὴ 
πάντα πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν εὐτρεπῆ. ΄άρατος δὲ κελεύει 
τὴν ἄλλην δύναμιν ἐν τοῖς ὅπλοις ἐγρηγορέναι, αὐτὸς 

δὲ τετρακοσίους λογάδας ἀναλαβὼν νύκτωρ ἧκε πρὸς 

τὸ τεῖχος καὶ κλίμακας τῷ χϑαμαλῷ προσβαλὼν ὑπερέβη. 20 
τῶν δὲ ἔνδον αἰσϑομένων ἐγένετο νυχτομαχία καρ- 

τερὰ τῆς σελήνης τοτὲ μὲν φῶς παρεχούσης τοῖς μα- 

χομένοις, τοτὲ δὲ ὑπὸ τὰ νέφη δυομένης, καὶ τοῦ 

σκότους ποιοῦντος τὴν μάχην φοβερωτέραν. τέλος οἵ 

5 Αἰγέαν Plut. || τραπεξείτην F | V παρασχόντες Rud. Schoell; 
παράσχῃ E; [xoi] παρὰ Κ; παρὰ γοῦν Cas.; παρεῖχον τούτῳ. 
καταλλάσσειν C ex coni. | κατήλλασσον F] κατέλυσεν D; κατήν- 
vnosv m | 10 τοῦ K; τῆς F: cf. 4, 6, 1| 11 πρὸς Plut. Ϊ παγίαν 
F|7 Maasv.; ἢ F; καὶ vulg. | 12 ᾿ἐπέβατον vulg. || εἶναι F; ἐστι 
K|14£' i. e. ἑξήκοντα Plut.; ξ΄ 1. e. ἑπτὰ F || 16 πράξειν Hert- 
lein coll. Plut. συντίϑεται Y συμπράξειν; πρᾶξαι F | 20 τῷ] 
τόπῳ Patakis | ?1 καρτερὰ ΕἼ κρατερὰ D vulg. 
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περὶ τὸν "Agovov ἐκράτησαν καὶ ἀνατέλλοντος ἡλίου 

τὰς πύλας ἀνοίξαντες τὴν λοιπὴν δύναμιν εἰσεδέξαντο. 

"Ag«vog δὲ ᾿Αρχέλαον μὲν ἁλόντα ἀφῆκε, Θεόφραστον 

δὲ ἀνεῖλεν οὐ βουλόμενον ἀπαλλάσσεσθαι" Περσαῖος 
ὅ δὲ 0 φιλόσοφος τῆς ἄκρας ἁλισκομένης εἰς Κεγχρεὰς 
διαφυγὼν ἐκεῖϑεν πρὸς Avvíyovov ᾧχετο. 

6. ΠΎΡΡΟΣ. 

Πύρρος ἡττηϑεὶς ὑπὸ Ῥωμαίων, τοὺς ἐλέφαντας 1 5:4 
ἀπολέσας, πρὸς ᾿Δἀντίγονον πρεσβευσάμενος περὶ συμ- 

10 μαχέας, ἀποτυχὼν προσέταξε τοῖς πρεσβευταῖς τἀναντία 
πρὸς ἅπαντας ἀγγέλλειν, ὡς Avvíyovog μεγάλῃ δυνάμει 
βοηϑήσειν ὑπέσχηται: ὥστε οἵ Ταραντῖνοι καὶ ὅσοι 

Σικελῶν καὶ Ἰταλῶν σύμμαχοι, τὸν Πύρρον κατα- 

λιπεῖν βουλόμενοι, συνέμειναν ἐλπέδι τῆς ᾿Δἀντιγόνου 

15 συμμαχίας. 

81,14 Πύρρος ἐς τὴν Πελοπόννησον ἐμβαλὼν, Σπαρ- 2 312 

τιατῶν πρεσβευτῶν ἀπαντώντων περὶ AoxaÓ(av, φιλ- 

ανϑρώπως αὐτοὺς ὑπεδέξατο καὶ τοὺς ἰδίους υἱοὺς 

ὑπέσχετο πέμψειν τοῖς Σπαρτιάταις παιδευϑησομένους 

20 τὴν “υκούργειον πολιτείαν. οἵ μὲν πρεσβευταὶ ταῦτα 

ἤγγελλον, 0 δὲ Πύρρος τῇ Σπάρτῃ προσέβαλλεν. ἐγκα- 

λούντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς ἄλλα προειπὼν ἄλλα 

Cap. 6. De fontibus οἵ. R. v. Scala, Der pyrrhische Krieg, 
Leipzig 1884, p. 46 5α.; J. p. 650 sq. 

Cap. 6. 8 1. Cf. Tust. 25, 8, 1 et Paus. 1, 18, 1. 
Cap. 6. $ 2. Cf. Plut. Pyrrh. "26, 10. 

1 vov ἡλίου M | 11 ἀγγέλειν F | 12 ὑπέσχηται F] ὑπέσχετο 
vulg. | 16 ἐμβαλὼν ΕἸ ἐσβαλὼν vulg. | 17 πρεσβευτῶν ἀπαν- 
τώντων Cas.; πρεσβευόντων ἁπάντων F; πρεσβευόντων H | 
19 τοῖς om. vulg. | 21 ἤγγειλαν H | προσέβαλλεν FH] προσέ- 
βαλεν vulg. 
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πράττει, γελάσας ἔφη, “οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς εἰώϑατε προ- 
λέγειν μέλλοντες πολεμεῖν" μὴ τοίνυν ἀγανακτεῖτε, εἰ 
πρὸς τοὺς “άκωνας ἐχρησάμην Πακωνικῷ στρατηγήματι." 

8 Πύρρος συνεβούλευε πρὸ τοῦ πολέμου πείϑειν 
τοὺς πολεμίους φόβῳ, πλεονεξίᾳ, ἡδονῇ, οἴκτῳ, δικαίῳ, 5 

vouíuo, συμφέροντι, δυνατῷ. 

7. ἈΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. ὁ 

219 1 ᾿ἡπολλόδωρος ὃ Κασσανδρεὺς δίκην φεύγων ὡς 
ἐπιτιϑέμενος τυραννίδι, προελϑὼν ἐν μελαίνῃ ἐσϑῆτι. 
τὴν γυναῖκα καὶ τὰς ϑυγατέρας ἐν ὁμοίῳ σχήματι 10 

προαγαγὼν, ἱχετηρίας προτείνων αὑτὸν ἐς πᾶσαν τι- 

μωρίαν ἐξέδωκε τοῖς δικασταῖς, οἱ παϑόντες ἄφεσιν 

αὐτῷ τοῦ ἐγκλήματος ἐψηφίσαντο. ἀφεϑεὶς ᾽4πολλό- 

δῶρος οὐκ ἐς μακρὰν τὴν τυραννίδα κατέσχε καὶ μά- 

λιστα δὴ τοὺς ἀφέντας δικαστὰς ὠμῶς ἐχόλασε τὴν 15 

σωτηρίαν ἀναφέρων εἰς τὴν ἑαυτοῦ στρατηγίαν, οὐκ 

εἰς τὴν ἐκείνων φιλανθρωπίαν. 
219 9 ᾿“πολλόδωρος πολιτευόμενος παρὰ Κασσανδρεῦσι 

πάντα ἔλεγε καὶ ἔπραττεν, ἀφ᾽ ὧν ἔδοξεν εἶναι μισο- 

τύραννος. καὶ γὰρ κατὰ Παχάρους τοῦ τυράννου ψή- 30 
φιόμα ἔγραψεν, ἀγώγιμον ἐκ τῆς χώρας εἶναι τῆς 

Κασσανδρέων. καὶ Avríoyov τὸν βασιλέα φίλον ποι- 

εἴσϑαι καὶ σύμμαχον, αὐτῷ τὴν πολιτείαν ἐπιτρέποντας" 

Cap. 6. 8 8. Cf. Front. strat. 2, 6, 10. 
Cap. 7. Cf. Diod. fr. 22, 5 et 6. — Droysen Il, 2, p. 344 

et III, 1, p. 199, not. 2. 

1 πράττοι H | 2 ἃ μέλλετε ποιεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους H || 
4 συνεβούλευε K; συνεβούλευσε F | 8 Κασσανδρεὺς Nic. Hein- 
sius; Κασσάνδρου F | 9 προελϑὼν F] προσελϑὼν vulg. | 20 γὰρ 
om. K | 22 καὶ γὰρ vulg. | 23 ἐπιτρέποντας. καὶ R Hertlein; 
ἐπιτρέποντα ὃς καὶ F 
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καὶ Θεοδότῳ γράψαντι φυλακὴν αὐτῷ δοῦναι τοῦ 

σώματος αὐτὸς ἀντεῖπε, καὶ τῆς ἀποδούσης Κασσαν- 

δρεῦσι τὴν ἐλευϑερίαν Εὐρυδίκης ἑορτὴν κατεστήσατο, 

ἣν ἐκάλεσεν Εὐρυδίκεια, καὶ τοῖς ἐξελϑοῦσι τῆς ἄκρας 

στρατιώταις πολιτείαν ἔγραψε καὶ κλήρους ἐν τῇ 

Παλλήνῃ δοϑῆναι, ἵνα παραμένοιεν φύλακες τῆς ἐλευ- 

ϑερίας ἐν δὲ τοῖς συμποσίοις εἴ τις * * ἔφη δεινὸν, 

ἀλλὰ καὶ σχέτλιον. οὕτω πάντας ἐξαπατήσας, ὡς 

δημοτικώτατος ὦν, ἐπανέστησεν οἰκέτας καὶ τοὺς ἀπὸ 

τῶν ἐργαστηρίων τεχνίτας, καὶ μειράκιον Καλλιμέλη 

συναρπάσας καὶ ϑύσας ἐπέδωκεν αὐτὸ μαγείρῳ “εον- 

τομένει. οὗτος δειπνοποιήσας τὰ σπλάγχνα παρέϑηκε 

τοῖς συνωμόταις" ὧν δειπνησάντων καὶ πιόντων τὸ 

αἷμα οἴνῳ μέλανι μεμιγμένον, ἔδειξεν αὐτοῖς τὸ σῶμα 

τῇ κοινωνίᾳ τοῦ μιάσματος ἐμπεδῶν τὸ πιστὸν τῆς 

ἐπιϑέσεως. καὶ δὴ τούτοις χρησάμενος συμμάχοις κατ- 

ἐσχε τὴν τυραννίδα, καὶ τύραννος ἐγένετο φονικώτατος 

καὶ ὠμότατος πάντων, ὅσοι παρ᾽ Ἕλλησιν ἢ παρὰ βαρ- 
βάροις ἐτυράννησαν. 

8. AIT'TIITOZ. 

“Αἴγυπτος ὑπὸ Μαυσώλου πεμφϑεὶς ἐς Μίλητον 

συμπράξων τοῖς προδιδοῦσι τὴν πόλιν. καταπλεύσας, 

προαισϑόμενος ὡς ἐπιβουλεύοιτο, σπεύσας ἐπὶ τὴν ναῦν 

προανέβη. οἵ μὲν ἐπιβουλεύοντες ἐγγὺς τῆς θαλάττης 

8 ἑορτὴν Cas.; ἣν F: cf. 1, 19. 8, 4| 4 Eógió/xeie Maasv. 
R; Εὐρυδικίαν F | b πολιτείαν [εἶναι] Patakis | 7 *-] lacunam 
statuit vulg. | 8 οὕτω πάντας Rud. Schoell; τούτους F; [τὸν 
δῆμον] Cas. | 11 ἐπέδωκεν vel ἐπετρεψεν αὐτὸ μαγείρῳ Λεοντο- 
μένει W (cf V eunque coquo Leontomeni coquendwm dedit; ἐπέ- 
στησεν αὐτῷ μάγειρον Πεοντομένη F | 15 ἐμποδὼν F | 16 κατέσχε 
K; κατέλυσε F; κατέλαβε Davis ad Cic. de nat. deor. 3,33: cf. 
1, 91, 1. 3,8. 5,2,92. 6, 7, 1. 6,45 | 18 7j xol M. 

911—351 
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ἐφήδρευον" ὃ δὲ ἐκ τῆς νεὼς ἐκπέμπει τινὰ φράσας, 
$i x , , 4 » » 
τὸν χυβερνήτην ξητήσας [xci] «Αἴγυπτον ys: ἤδη 

γὰρ ἀνάγεσϑαι χρή. τοῦτ᾽ ἀκούσαντες of παραφυλάσ- 
ὅοντες Μιλήσιοι, τῆς νεὼς ἀποχωρήσαντες ἐζήτουν 

Αἴγυπτον ἀνὰ τὴν πόλιν" 0 δὲ ἀφικομένου τοῦ κυβερ- 5 

νήτου ἀποκόψας τὸ ἀπόγειον ἀπέπλευσεν ἀκινδύνως. 

$81—341 9. AETKSN. 

1 “εύκων χρημάτων δεόμενος ἐκήρυξεν, ὅτι μέλλοι 
κόπτειν ἄλλο νόμισμα καὶ δέοι προσφέρειν αὐτῷ τὸ 
ὑπάρχον ἑκάστῳ, ὅπως μετακοπὲν δόκιμον γένοιτο. οἵ 10 

μὲν προσήνεγκαν ὅσον εἶχον, ὁ δὲ ἄλλον χαραχτῆρα 

ἐπιβαλὼν ἐπέγραψε τὸ τίμημα διπλάσιον ἑκάστῳ νο- 
μίσματι, ὥστε τοῦ συλλεγέντος τὸ ἥμισυ κερδάνας 

οὐδένα τῶν πολιτῶν ἐζημίωσεν. 
2 AsUxov μαϑὼν ὡς ἐπιβουλεύοιεν αὐτῷ φίλοι x«l 15 
πολῖται συνομοσάμενοι πολλοὶ, τοὺς ἐμπόρους καλέσας 

ἅπαντας, χρήματα ὅσα εἶχεν ἕκαστος ἐδανείζετο, φά- 

Gxcv τοὺς πολεμίους αὐτῷ προδίδοσϑαι. οἵ μὲν ἔμποροι 

προϑύμως ἐδάνειξον τὰ χρήματα, ὁ δὲ συναγαγὼν εἰς 

τὴν αὐλὴν αὐτοὺς ὡμολόγησε τὴν ἐκ τῶν πολιτῶν 30 
ἐπίϑεσιν καὶ παρεκάλεσε φύλακας τοῦ σώματος αὐτοῦ 

γενέσϑαι ὡς τὰ χρήματα κομιουμένους, εἰ σώξοιντο 

αὐτόν. καὶ δὴ τὰ χρήματα σῶσαι ἐϑέλοντες οἵ ἔμποροι 

ὅπλα παραλαβόντες of μὲν δορυφόροι τοῦ σώματος, 

Cap. 9. Of. Schaefer, Mus, Rhen. 35, p. 418; J. p. 592. 

1 ἐφήδρευον Hertlein; ἐφέδρευον F | Ἡυσέμποι is ἐχπίπτει 
F | φράσαι τῷ “κυβερνήτῃ P | 2 [καὶ] W; [καὶ τὸν] Cas. | 4 M- 
λίσιοι F | 10 ἑκάστῳ ΕἼ ἕκαστον vulg. Ϊ γένοιτο F] εἴη vulg. | 
12 ἐπέγραψε K; ἐπέτρεψε F | 18 συλλέγοντος F | 20 αὐτοὺς 
εἰς τὴν αὐλὴν vulg. 
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οἱ δὲ τῶν ἀρχείων φύλακες ἐγένοντο. “εύκων δὲ μετὰ 
᾿ τούτων καὶ μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν πιστοτάτων τοὺς κοι- 

νωνοῦντας τῆς ἐπιϑέσεως συλλαβὼν ἀπέκτεινε καὶ τὴν 
ἀρχὴν ἀσφαλῶς καταστησάμενος ἀπέδωκε τὰ χρήματα. 

5 “εύκων ἐν τῷ πρὸς Ἡρακλεώτας πολέμῳ αἰσϑό- ὃ 
μενος τῶν τριηράρχων τινὰς προδιδόντας καὶ αὐτο- 
μολεῖν μέλλοντας συλλαβὼν αὐτοὺς ἀκοῦσαι μὲν ἔφη 
περὶ αὐτῶν λόγους οὐκ ἐπιτηδείους. οὐ πιστεῦσαί γε 

μήν. ὅπως οὖν μὴ κατὰ τύχην ἥττης γενομένης αὐτοὶ 
10 δοκοῖεν αἴτιοι τοῦ σφάλματος, αὐτοὺς μὲν ἡσυχάξειν 

ἐκέλευσεν, ἄλλους δὲ τριηράρχους ἀπέδειξε" τοῖς δὲ 

οἰχείοις τῶν ὑπόπτων ἀρχὰς καὶ ἐπιμελείας ἐνεχείριξε 
κωμῶν, ὡς δὴ φιλοφρόνως ἔχων πρὸς αὐτούς. ἐπεὶ 
δὲ τὸν πόλεμον κατελύσατο, δίκαιον ἔφη κριϑῆναι 

15 τοὺς ὑπόπτους, ἵνα μὴ δόξῃ ἀλόγως αὐτοῖς ἀπιστῆσαι. 
παρελθόντων δὲ εἰς τὸ δικαστήριον ὁμοῦ τοῖς οἰκείοις 
περιστήσας ὡπλισμένην δύναμιν ἅπαντας αὐτοὺς ἀναι- 
ρεϑῆναι προσέταξεν. 

e. 14, 19 “εύκων ἐπιστρατευσάντων Ἡρακλεωτῶν ναυσὶ 4 

20 πολλαῖς καὶ ἀποβαινόντων ὅποι τῆς χώρας ἐβούλοντο, 
ὁρῶν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐϑελοκακοῦντας καὶ οὐκ 

ἀνείργοντας ᾿ἔταξε τοὺς ὁπλίτας πρώτους πρὸς τὴν 

ἀπόβασιν τῶν πολεμίων, ἐπὶ δὲ τούτοις ὄπισϑεν τοὺς 

Σκύϑας" καὶ φανερῶς παρήγγειλε τοῖς Σκύϑαις, ἐὰν 

οὔ of ὁπλῖται ὀκνῶσι καὶ τοὺς πολεμίους ἀποβαίνοντας 

παρέχωνται, τηνικαῦτα τοξεύειν καὶ κτιννύειν αὐτούς. 

6 τριηράρχων M; τριηραρχῶν F | 9 καὶ κατὰ vulg. J 12 ἐπι- 
μελείας Wyttenbach in indice Graec. Plut. s. v.; ἐπιμελέας 
M; ἐπιτελείας F vulg. | 18 ἐπειδὴ R | 17 περιστήσας W; 
περιστησάμενος Ε: cf. ad 5, 28, 2| 21 τοὺς αὐτοὺς E | 26 
παρέρχωνται Cas.; ἀνέχωνται K; παραδέχωνται Patakis; παρ- 
ἔδωνται R. 

PonvAExvs, ed. Melber. I9 
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τοῦτο μαϑόντες of ὁπλῖται εὐρώστως τοὺς πολεμίους 

ἀποβαίνειν ἐκώλυον. 

10. AAEZANAPOZ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ. 

39 ᾿4λέξανδρος φρούραρχος τῶν περὶ τὴν Αἰολίδα 
χωρίων, μισϑωσάμενος τῶν ἀπ᾽ Ἰωνίας τοὺς ἀρίστους 5 
ἀγωνιστὰς, αὐλητὰς μὲν Θέρσανδρον καὶ Φιλόξενον. 
ὑποχριτὰς δὲ Καλλιππίδην καὶ Νικόστρατον, ϑέαν 
ἐπήγγειλε. πρὸς μὲν τὴν δόξαν τῶν ἀγωνιστῶν συνέ- 
δραμον ἐκ τῶν πλησίον πόλεων ἅπαντες. ἐπεὶ δὲ 
πλῆρες τὸ ϑέατρον ἦν, περιστήσας τοὺς στρατιώτας 10 

καὶ τοὺς βαρβάρους, us9' ὧν ἐφρούρει τὰ χωρία, 

πάντας τοὺς ϑεατὰς συλλαβὼν αὐτοῖς παισὶ καὶ γυ- 

ναιξὶ, λύτρα μεγάλα λαβὼν τοὺς μὲν ἀπέλυσεν, αὐτὸς 
δὲ τὰ χωρία Θίβρωνι παραδοὺς ἀπηλλάγη. 

11. APIZTEIAH£X EAEATHE. 15 

389 ᾿Δριστείδης ᾿Ελεάτης Διονυσίῳ πολιορκοῦντι Kav- 

λωνίαν ἐπέπλει μετὰ δώδεκα τριήρων. ὃ δὲ συνιδὼν 

ἐπανήχϑη πέντε καὶ δέκα ναῦς πληρώσας. ᾿Αριστείδης 
ὑποστρέψας ὑποχωρεῖ καὶ νυχτὸς γενομένης ἐκέλευσεν 
ἄραι τοὺς λαμπτῆρας, οἷς αἱ τοῦ Διονυσίου νῆες 20 

εἵποντο. μετὰ μικρὸν δὲ τούτους καϑελόντες ἑτέρους 

καϑῆχαν ἐς τὴν ϑάλατταν φελλοῖς μεγάλοις ἐφηρμο- 

σμένους κἀκ τοῦ φωτὸς ἐς τὸ πλάγιον ἐπιστρέψαντες 

ἔφϑασαν ἐς τὴν Καυλωνίαν καταπλεύσαντες τῶν περὶ 

Διονύσιον πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν φελλῶν αὐγὴν πλανω- 25 
μένων. 

Cap. 10. Cf. Hertzberg, Agesilaus, p. 252, not. 26e. 

3 ὃ φρούραρχος vulg. | 8 μὲν οὖν vulg. | 13 αὐτὰ δὲ R | 
14 Θέβρωνι παραδοὺς Cas. coll. V; Θέβρων (corr. F, ex Θέβρωνι) 
ἐπάρας δοὺς F | 15 Ἐλεάτης om. vulg. 
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129. AAESANAPOZ ATZIMAXOT. 

"Alé&avOgog Δυσιμάχου καὶ ᾿Δμήστριδος υἱὸς εἰς 381 

Κοτιάειον τῆς Φρυγίας βουλόμενος ἐλϑεῖν καὶ λαϑεῖν 
τοὺς μὲν ἀκολουϑοῦντας νυκτὸς ἔκρυψεν εἴς τι κοῖλον 

5 χωρίον παρὰ τὴν πόλιν, αὐτὸς δὲ ξἕωϑεν διπλοΐδα 
Φρυγίαν τραχεῖαν καὶ ῥυπῶσαν περιβαλόμενος, πίλιον 

[vi] κεφαλῇ περιϑέμενος, δύο παῖδας παραλαβὼν, 

ἑκατέρῳ φορτίον ξύλων ἐπιϑεὶς καὶ μάχαιραν ὑπὸ 

μάλης δοὺς εἰσῆλϑε διὰ τῆς πύλης ἄγροικος εἶναι 
10 νομιζόμενος. εἰσελϑὼν δὲ τὸ μὲν πίέλιον ἀπέϑετο, 

γνωρισϑεὶς δὲ ἐδεξιοῦτο πάντας ὡς ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς 
πόλεως ἥκων. οἱ δὲ κατακεκρυμμένοι κατὰ τὸ συγκεί- 

μενον ἀνεῳγμένῃ τῇ πύλῃ προσπεσόντες αἱροῦσι τὸ 
Κοτιάειον. : 

15 13. AMPIKTTONEZ. 

c. 54, 30 "Auguxrvioveg Κίρραν ἐπολιόρκουν xal δὴ κρυπτὸν 595—5e: 

ὑπόνομον εὗρον ἄγοντα ναματιαῖον ὕδωρ πολύ᾽ καὶ 

τῇ Εὐρυλόχου γνώμῃ συλλέξαντες ᾿Αἀντικύραϑεν πολὺ 

πλῆϑος ἐλλεβόρου κατέμιξαν τῷ ὕδατι. Κιρραῖοι πιόν- 

40 τες διαφϑείρονται τὰς γαστέρας καὶ πάντες ἐκλυϑέντες 

ἔκειντο" ᾿Δμφικτύονες ἀπονητὶ τὴν πόλυν ἔλαβον κει- 
μένων τῶν πολεμίων. 

Cap. 12. Cf. Droysen ll, 2, p. 326, not. 8. 
Cap. 13. Of. Front. strat. 3, 7,6 et Paus. 10, 37, 7. 

1 0 Λυσιμάχου vulg. | 2 "Aurj6zo.d og Spanhemius; “μάστρι- 
δος Palmerius; ugoroíóov F | 83 Κοτιάειον Henr. Valesius; Ko- 
voy F (sic etiam v. 14) | ὁ περιβαλλόμενος MD]|* [5] i ins. K I 
12 τὸ om. vulg. | 18 ᾿ἀντικύραϑεν K; dec | 21 τὴν 
Κίρραν πόλιν vulg. 

19* 
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14. ZATNITAI. 

Σαυνῖται πρὸς τοὺς πολεμίους Ogxovg ἐποιήσαντο e. 39,4 

καὶ συνθήκας εἰρήνης πέρι. οἱ δὲ συνέϑεντο μηδὲν 

ἄλλο ποιήσειν ἢ λίϑον ἕνα ἐν κύχλῳ τοῦ τείχους ἐξ- 
ἑλεῖν" τῶν δὲ οὐδὲν μέγα ἡγησαμένων oí πολέμιοι τοὺς 5 

κάτω λίϑους τῶν τειχῶν ἐξεῖλον, ὅπως εἰς γῆν εὐκό- 

Àcg καταφέροιτο. 

15. KAMIIANOI. 

Καμπανοὶ σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς vovg πολε- 9.39, ὅ 

μέους ἐπὶ τῷ δοῦναι τὰ ἡμίση τῶν ὅπλων αὐτοῖς" καὶ 10 
διατεμόντες τὰ ὅπλα ἐκέλευον τούτους τὰ ἡμίση λαμ- 

βάνειν. 

16. ΚΑΡΧΉΔΟΝΙΟΙ, 

888 1 Καρχηδόνιοι κατακλεισϑέντες ἐς χωρίον ἄνυδρον 

ὑπὸ Διονυσίου περὶ συμβάσεως ἐπεκηρυκεύσαντο, ὃ i5 

δὲ ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποστῆναι πάσης Σικελίας τὴν 

δαπάνην ἀποδόντας, ἣν ἐν τῷ τελευταίῳ πολέμῳ πε- 
ποίηται. οἵ πρόβουλοι τῶν Καρχηδονίων ὡμολόγουν 

ταῦτα ποιήσειν. οὐ μὴν εἶναι σφᾶς αὐτοὺς κυρίους 
ἄνευ τοῦ ναυάρχου δοῦναι βέβαιον ἀπόκρισιν. ἠξέουν 20 

δὴ μεταστρατοπεδεῦσαι πρὸς ἐκεῖνον. Διονύσιος μὲν 
ἐπέτρεψεν καίπερ ἀντιλέγοντος Δεπτίνου, Καρχηδόνιοι 

Cap. 16. Cf. J. p. 518 sq., 593 sq. 
Cap. 16. 8 1. Cf. Diod. 15, 16. — Meltzer I, p. 310 et not. 

p:5515.—7- 

4 ἕνα ἐν scripsi; ἐν F; ἕνα H || 7 καταφέροιντο Καὶ | 10 
ἡμίση FH] ἡμίσεα vulg. | 11 of δὲ κατατεμόντες H ἢ sii 
αὐτοὺς H | 17 πεποίηται vulg. V; ἐπεποέητο K; πεποίηνται F || 
19 μὴν K; μὲν F: cf. οὐ μὴν 1,92. 1,8. 1,28, (2). 2, 37. 3, 9, 
35. 3, 10, 5 etc. 
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ὃξ μεταστρατοπεδεύσαντες Διονυσίῳ τοὺς κήρυκας 
ἀπράχτους ἀνέπεμψαν. 

Καρχηδόνιοι Σικελίαν πορϑοῦντες. ὅπως αὐτοῖς 2 
ἀπὸ Λιβύης διὰ τάχους τὰ ἀναγκαῖα κομίξοιτο, κλε- 

ψύδρας δύο ποιήσαντες ἴσας τοῖς μεγέϑεσι. κύκλους 

ἐν ἑκατέρᾳ διέγραψαν ἴσους ἔχοντας τὴν αὐτὴν ἐπι- 
γραφήν. ἐπεγέγραπτο δὲ οὗ μὲν χρεία νεῶν, οὗ δὲ 

στρογγύλων πλοίων, ἀλλαχοῦ δὲ χρυσίου, καὶ πάλιν 
ἀλλαχοῦ μηχανημάτων καὶ πάλιν σίτου καὶ πάλιν ϑη- 

ρέων καὶ πάλιν ὅπλων καὶ πεξῶν καὶ ἱππέων. οὕτω 
δὴ πᾶντας τοὺς κύκλους ἐπιγράψαντες, τὴν ἑτέραν 
τῶν κλεψυδρῶν ἐν Σικελίᾳ κατασχόντες [τὴν ἑτέραν] 

ἐξέπεμψαν εἰς Καρχηδόνα συντάξαντες, ἣν ἴδωσιν 

ἀρϑέντα πυρσὸν παρ᾽ αὐτῶν, ἀποσκοπεῖν, ὅταν ὁ δεύ- 
τερος ἀναδειχϑῇ πυρσὸς, ποίου κύκλου τοῦτο συμ- 

βήσεται' οὗ τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγνόντας ὅτι τάχος τὸ 

σημαινόμενον διὰ τῶν γραμμάτων ἐκπέμπειν. τοῦτον 

τὸν τρόπον ὀξυτάτην εἶχον Καρχηδόνιοι τὴν κομιδὴν 
τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἀναγκαίων. 

Καρχηδόνιοι ναυσὶ [στρογγύλαις] καὶ τριήρεσιν 8 

ἔπλεον ἐπὶ Σικελίαν: Διονύσιος αἰσϑανόμενος ναυσὶ 

πολλαῖς ἐπέπλευσεν. προϊδόντες Καρχηδόνιοι τὸν στό- 

λον τὰς μὲν στρογγύλας τῶν νεῶν κύκλῳ περιστή- 
σαντες ἑτέραν ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἱχανὸν διάστημα, τὰς 

δὲ τριήρεις ἐς τὸ μέσον αὐτῶν ἀϑροίσαντες. συχνοὺς 

δὲ τῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τὰς ὁλκάδας ἐπιβιβάσαντες ἠμύ- 

Cap. 16. 8 2. Ad rem cf. Polyb. 10, 44--46. 

12 iig. ἑτέραν] Καὶ | 13 ἕν᾽ ἴδωσιν F, corr. Cas. | 14 αὐτῶν 
Cas.; αὐτῷ F | 15 ποίῳ κύκλῳ K | 20 [στρογγύλαις] ins. Cas. 
coll V mavibus rotundis | 21 αἰσϑόμενος Patakis ex V "e 
cognita | 22 προϊδόντες Hertlein; παριδόντες F: cf. 3, 11, 10. 
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vovro τοὺς πολεμίους ἐπιόντας" καὶ [διὰ] τῶν διαστημά- 

vOv ταῖς τριήρεσι διεκπλέοντες καὶ τοῖς τοῦ “Ζ]Ιιονυσίου 

σχάφεσιν ἐμβάλλοντές τινα μὲν αὐτῶν κατέδυσαν. τὰ 

δὲ ὅπλα πάντων ἀχρεῖα τελείως ἐποίησαν. 
Καρχηδόνιοι πολεμοῦντες "légovi, νύχτωρ ἐπι- 

πλεύσαντες Μεσήνῃ πλησίον τῆς πόλεως ὑπὸ ἄκραν 
τινὰ καϑωρμίσϑησαν. ἐν τῷ λιμένι πολλαὶ τριήρεις 

καὶ στρογγύλαι νῆες ὥρμουν, ἐπὶ τοῦ στόματος ἄλλαι 

παρεφύλασσον. ὁ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονέων ἄριστα 
πλεούσης νεὼς τὸν τριήραρχον καλέσας προσέταξεν 

αὐτῷ παρὰ τὸν λιμένα πλεῖν ἐγγίξοντα τοῦ στόματος. 
& δὲ οἷ πολέμιοι διώκοντες ἐπαναχϑεῖεν, φεύγειν ἄνω 

πελάγους. ὃ μὲν τριήραρχος ἐπέλαξε τῷ στόματι, οἵ 

δὲ χυβερνῆται τῶν ἐφορμουσῶν νεῶν ὑπολαβόντες 

εἶναι κατάσκοπον τὴν ναῦν ἐδίωκον κατὰ κράτος. ὡς 

δὲ μαχρὰν ἀπεσπάσϑησαν ἄχρι πελάγους διώκοντες, 

oí Καρχηδόνιοι τοῖς λοιποῖς σκάφεσι σπουδῇ πλεύσαν- 

τες ἐπὶ τὸν λιμένα τὰς μὲν τριήρεις κενὰς οὔσας ἐνέ- 

πρησαν, τῶν δὲ ὁλκάδων τὰς πλείστας ἐξείλκυσαν. 

Καρχηδόνιοι περὶ Σικελίαν μαϑόντες, ὅτι Ῥωμαῖοι 
ναῦς πλείονας αὐτῶν ἔχοιεν, βουλόμενοι ταύτας περι- 

σπάσαι πείϑουσι τῶν ἰδίων πολιτῶν τινας αὐτομόλους 

γενέσϑαι, οἱ πρὸς τὸν Ρωμαίων στρατηγὸν Γναῖον 
Κορνήλιον ἐλθόντες ὑπέσχοντο, Διπάραν τὴν νῆσον 
τὴν προχειμένην τῆς Σικελίας αὐτῷ προδώσειν. ὃ μὲν 

Cap. 16. 8 5. Cf. Polyb. 1,21 et Liv. perioch. libri 17. — 
J. p. 593—595. 

1 [διὰ] Cas. K ut Polyb. 1,50,9 | ὃ ἐμβάλλοντες K; ἐμ- 
Peterses F | τινὰ μὲν ΕἸ τὰ μὲν W, quod recte reiecit Hert- 
ein | 6 ἄκραν τινὰ Cobet, novae lect. p. 8; ἄκρας τινὸς Cas. 
K; ᾿ἀκραγαντένων F | 28 Τ ναῖον p; γενναῖον F. 
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δὴ πιστεύσας τὰ ἡμίση σκάφη πληρώσας κατέπλευσεν 
ἐς Διπάραν. Καρχηδόνιοι δὲ ἐπαναχϑέντες ἐγγὺς τῶν 
“Ρωμαϊκῶν νεῶν παρωρμίσαντο [καὶ] πρεσβευτὰς πρὸς 

τὸν Κορνήλιον ἔπεμψαν. ot τὸν ὕπατον ἐξικετεύσαντες, 
εἰρήνην σπείσαντες καὶ [ὅρκους] δόντες ἐδεήϑησαν 
εἰς τὸ σχάφος αὐτῶν μεταβῆναι τοῦ Καρχηδονίων 
στρατηγοῦ χαλεπῶς νοσοῦντος, ὅπως ἐφ᾽ οἷς δεῖ τὴν 
εἰρήνην ἀσφαλέστερον συνθοῖντο. πεισϑεὶς ὃ Ῥωμαῖος 
μετέβη πρὸς τὸν Καρχηδόνιον. οἵ δὲ A(fvsg ἐγκρατεῖς 

αὐτοῦ γενόμενοι ταῖς πάσαις ναυσὶν ἐπιϑέμενοι ῥᾳδίως 
ἐκράτησαν. 

17. ΑΜΠΡΑΚΊΩΤΑΙ. 

᾿Δμπρακιώτας Ῥωμαῖοι πολιορκοῦντες, ἐπειδὴ 
πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἐτιτρώσκοντο, πολλοὶ δὲ διεφϑεί- 
ροντο, σύριγγα στενὴν υπώρυξαν κάτωϑεν τὴν πόλιν 

ἐχπολιορκεῖν βουλόμενοι. μέχρι μὲν δὴ πολλοῦ τοὺς 

πολεμίους ἐλάνϑανον, ἐπεὶ δὲ χοῦς πολὺς ἐσωρεύετο, 
συνέντες ᾿Αμπρακιῶται τὸ δρώμενον καὶ αὐτοὶ σύριγγα 
ἔνδοϑεν ᾿ἀνθυπώρυξαν καὶ τῆς σύριγγος ἐπ’ ἄκρῳ 
τάφρον ἐγκαρσίαν τεμόντες λεπτὰ χαλκώματα ἐφεξῆς 

ἔϑηκαν, ὅπως τῶν Ῥωμαίων τούτοις ἐντυγχανόντων 

ψόφος γένοιτο. καὶ δὴ γενομένου ψόφου ὑπὸ γῆς 

Cap. 17. Cf. Polyb. 21, 23 βα.; Liv. 88, 7; Zonar. 9, 21. — 
Aen. Tact. 37. 

2 ἐγγὺς inserui ex Η Καρχηδόνιοι δὲ ἐπαναχϑέντες ἐγγὺς 
τῶν Ῥωμαικῶν νεῶν κατὰ κράτος ἐνίκησαν | 8 [καὶ] K | 5 
[ὄρκους) Patakis, cf. 1, 39, 4. ὅ, 3, 2. 5, 17; [πιστὰ] Hertlein; 
[ourieovs] R | 6 αὐτῶν vulg.; αὐτὸν F | 18 ὑπώρυξαν vulg.; 
πώρυξαν F, sed cf. infra v. 19 ἀνθυπώρυξαν et Aen. 87 || 

[ὡς] κάτωϑεν Roth {|ἐκπολιορκεῖν W; ἐκπορϑεῖν F: cf. 7,21,2 
et ad 4,9,4 | 16 βουλόμενοι K; δυνάμενοι F; οὐ δυνάμενοι 
Cas. | 20 ἐπικαρσίαν Polyb. 
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ἀπαντήσαντες ἀπεμάχοντο ταῖς σαρίσαις. ἐπεὶ δὲ ἐν 

ὀρύγματι στενῷ καὶ σκότος ἔχοντι μέγα οὐδὲν ἤνυον, 
πίϑον κατασκευάσαντες ἴσον τῷ ὀρύγματι, τρήσαντες 

αὐτοῦ τὸν πυϑμένα, σιδηροῦν αὐλίσκον διέντες, πλη- 

ρώσαντες πτίλων λεπτῶν, πῦρ ὀλίγον ἐμβαλόντες, 5 
πῶμα πλῆρες τρημάτων ἐπιϑέντες νεῦον πρὸς τοὺς 
ἐναντίους τῇ σύριγγι τῶν πολεμίων προσήρεισαν᾽ 
ὄπισϑεν δὲ τοῦ πίϑου χαλκευτικὸν ἀσκὸν προσαρμό- 
ὅαντες, εἰς τὸν διατεταγμένον αὐλίσκον φῦσαν ἐνέντες 

ἐξέκαιον, ὥστε τῆς σύριγγος πληρουμένης καπνοῦ πολ- 10 

λοῦ καὶ δριμέος οἵ Ῥωμαῖοι μὴ φέροντες ἐξέλιπον τὴν 

ὑπὸ τῇ γῇ πολιορκίαν. 

18. ΦΩΚΕΙΣ. 

c.480 1 Φωκεῖς ἐς τὸν Παρνασὸν κατακλεισϑέντες ὑπὸ ο6. 13,9 

Θετταλῶν, γυψώσαντες αὑτοὺς καὶ τὰ ὅπλα καὶ σύνθημα 15 

ἀλλήλοις δόντες φείδεσϑαι τῶν γεγυψωμένων νυκτὶ 

πανσελήνῳ ἐπικαταβάντες τοῖς πολεμίοις ἐπέϑεντο. οἵ 

δὲ ὥσπερ φάσμα ξένον καὶ ἀλλόκοτον φοβηϑέντες, ἔνιοι 

δὲ καὶ νομίσαντες Θετταλοὺς εἶναι τοὺς ἐπιτυϑεμένους, 

Cap. 18. 8 1. Ex Herodot. 8,27; cf. Paus. 10, 1, 11. — 
J. p. 448 5α. 

6 τρημάτων Polyb.; πρισμάτων F | vevov cod. S, in quo exstat 
fragm. Polyb.; νεύσαντες F: cf. Liv. ore im cuniculwm verso || 
9 διατεταγμένον ΕἼ fort. διατεταμένον Hertlein; διαπεπαρμένον 
R | φῦσαν ἐνέντες Fuchs; φῶς ἐνέντες F; φυσῶντες K, Polyb.: 
cf. Zonar. τούτῳ φύσας προσφέροντες: Liv. folle fabrili ad caput 
fistulae imposito | 10 ἐξέκαιον Hertlein coll. Polyb. et Liv.; 
δίκαιον F; διέκαιον vulg.| 14 ὑπὸ Θετταλῶν γυψώσαντες ex H 
inseruit W, om. F | 15 αὐτοὺς F | καὶ σύνθημα ... γεγυψωμένων 
ex H inseruit W, om. F: cf. J. Klein, Mus. Rhen. 24, p. 632 || 19 
Θετταλοὺς Sauppe, Symbol. ad emend. orat. Att. p. 11; ἄλλους 
F; ἑτέρους H; ἠπιάλους Hercher, Philol 1851, p. 375; &wri- 
πάλους Klein 1. 1. 
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ἡττήϑησαν καὶ πτῶμα ἐγένοντο Θετταλικὸν ἄνδρες 
τετρακισχίλιοι. 

e. 37, ὅ Φωκεῖς τὴν Θετταλικὴν ἵππον διέφϑειραν. τάφρον 2 ο. 480 

ὀρύξαντες κατὰ τὴν ᾿γάμπολιν καὶ πληρώσαντες αὐτὴν 

5 χενῶν ἀμφορέων (καὶ) γῆν ὀλίγην ἐπέβαλον. ἐς ταύ- 
τὴν τὴν τάφρον ἐμπεσόντες οἵ ἱππεῖς αὐτοῖς ἵπποις 
διεφϑάρησαν. 

19. ΠΛΑΤΆΤΕΙΣ. 

e. 42, 4 Πλαταιεῖς Θηβαίων ἔλαβον αἰχμαλώτους. ἐπεὶ 1 481: 

10 δὲ ἐς τὴν Πλαταιΐδα ἐνέβαλον Θηβαῖοι, κήρυκα πέμ- 

ψαντες ἠπείλησαν ἀποκτεῖναι τοὺς αἰχμαλώτους, εἰ μὴ 

τῆς χώρας ἐξέλθοιεν, [ἀποδώσειν δὲ ὑπέσχοντο, εἰ 
δῃώσεως ἀποσχόμενοι ἀπαλλάσσοιντο. πιστεύσαντες οἵ 
μὲν Θηβαῖοι τῆς χώρας ἐξῆλϑον)], Πλαταιεῖς δὲ τοὺς 

15 αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν. 
e. 31, ὃ Πλαταιεῖς ὑπὸ “ακεδαιμονέων πολιορκούμενοι νύ- 2 428 

χτῶρ ἐπέϑεντο τῷ περιτειχίσματι" Δακεδαιμόνιοι πυρ- 

σοὺς πολεμίους ἐς τὰς Θήβας ἀνέσχον συμμαχίαν 
καλοῦντες. Πλαταιεῖς ἐκ τῆς πόλεως ἀντανέσχον πυρ- 

20 σοὺς φιλίους, ἵνα διὰ τῆς ἐπιπυρσείας ἀπατήσαντες 

Θηβαίους πείσωσιν ἀποστῆναι τῆς βοηϑείας. οὕτω 

y& τοῖς πυρσοῖς ἐναντίοις ἀμφιδοξήσαντες Θηβαῖοι 

βοηϑῆσαι κατώκνησαν. 

Cap. 18. 8 2. Ex Herod. 8, 28: cf. Paus. 10, 1, ἃ: 
Cap. 19. 8 1. Ex Thucyd. 2, 5. 
Cap. 19. $ 2. Ex Thucyd. 3, 22 extr. 

4 Ὑάμπολιν Valcken. ad Eurip. Phoen. p. 749 ex Herod.; 
τὴν Ὑάμπολιν Paus; τὴν πόλιν F | 5 (xol) del. K ἐπέβαλλον 
H; ἐπιβαλόντες K | 8 Πλατεεῖς F et sic constanter | 10 Πλατεΐδα 
F | 12 sq. [ἀποδώσειν δὲ ... ἐξῆλϑον] W ex Thucyd. inseruit 
13 of μὲν Θηβαῖοι W; Θηβαῖοι uiv 5101; Θηβαῖοι οὖν H 
19 ἀντανίσχον H; παρανέσχον Thucyd. | 20 ἐπιπυρσίας F || 22 
τοῖς ἐναντίοις πυρσοῖς H; τοῖς πυρσοῖς [τοῖς] ἐναντίοις K. 
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Πλαταιεῖς ὑπὸ “ακεδαιμονίων καὶ Θηβαίων ἐπο- 

λιορκοῦντο. ἄνδρες διακόσιοι Πλαταιέων ἀσέληνον 
νύχτα καὶ χειμέριον παραφυλάξαντες τοῖς ἄλλοις πο- 

λίταις παρήγγειλαν κατὰ τὸ ἐναντίον μέρος τοῦ τείχους 

προσβαλόντας βοῆσαι. τῶν “ακεδαιμονέων ἔξωϑεν ἐπ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν τόπον προσβοηϑούντων, οἱ δὲ κατὰ τὸ 
ἐναντίον προσϑέμενοι κλίμακας ὑπερέβησαν τὸ τεῖχος. 

οὐ μὴν οὐδὲ τὴν ἐπ᾽ ᾿4ϑηνῶν ὁδὸν ἐτράποντο, ἀλλὰ 
τὴν ἐπὶ Θηβῶν, ὡς ἥκιστα ἂν κατὰ ταύτην διωχϑέντες" 
καὶ γὰρ οὕτω συνέβη. Δακεδαιμόνιοι μὲν διὰ τοῦ 

Κιϑαιρῶνος ἐδίωκον, οἱ δὲ Πλαταιεῖς ἐκ τῆς ὁδοῦ 

τῆς Θηβαϊκῆς ἐκκλίναντες ἐπανῆλθον ἐς τὰς ᾿ Ὑσιὰς 

κἀκεῖθεν ᾿4ϑήναξε διεσώϑησαν. 

20. KEPKTPAIOI. 

᾿4ϑηναῖοι στρατεύουσιν ἐπὶ Κερκυραίους φυγάδας 

καταλαβομένους τὸ τῆς ᾿Ιστώνης ὄρος. οἵ δὲ [τὰ] ὅπλα 
παρέδωκαν ἐπιτρέποντες τῷ δήμῳ [τῷ] τῶν ᾿ά4ϑη- 

ναίων βουλεύσασϑαι περὶ αὐτῶν" ἐὰν δέ τινες αὐτῶν 
φεύγοντες ἁλῶσι, [ἅπασι] λελύσϑαι τὰς σπονδᾶς. 
Κερκυραῖοι δείσαντες. μὴ φιλανθρώπως βουλεύσηται 

περὶ αὐτῶν ὁ AOqvaíov δῆμος, κρύφα ἔπεμψαν πρὸς 
ἐνίους ἀποδρᾶναι συμβουλεύοντες καὶ πλοῖον αὐτοῖς 
παριστάντες, ἵνα πεισϑέντων φυγεῖν αἵ σπονδαὶ λυ- 

Cap. 19. 8 8. Ex Thucyd. 8, 22—24. — Of. 7. p. 523. 
Cap. 20. Ex Thucyd. 4, 46 sqq. — Cf. J. p. 523 sq. 

5 ^ dee W coll. ,Ihucyd. ἐχώρουν πρὸς τὴν βοὴν: βοηϑῆ- 
σαι F | 6 παραβοηϑόδύντων Thucyd. | 12 Ὑσιὰς Valcken. ad 
Herod. 5, 74; Θή fifae F; Ἑρύϑρας K; ἐς Ἔρύϑρας καὶ Ὑσιὰς 
Thucyd. Ϊ 16 [τὰ] (1 17 ic] inserui coll. v. 21 | 19 [ἅπασι] Sittl 
coll. Thucyd. | 22 ἐνίους. Kud. Schoell; ᾿Δργείους F ; αὐτοὺς Cas.; 
ὀρείους Sittl; τῶν ἐν τῇ νήσῳ πείϑουσί τινας ὀλίγους Thucyd. 

ex 

[e 5 
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ϑεῖεν. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ὡς παρασπονδήσαντας αὐτοὺς ἐξέ- 

δωκαν τοῖς Κερκυραίοις, οἵ δὲ παραλαβόντες ἅπαντας 

ἀπέκτειναν. 

21. ἘΓΕΣΤΑΙ͂ΟΙ. 

᾿Εγεσταῖοι τῆς ᾿4ϑηναίων συμμαχίας δεόμενοι us 
πολλὰ καὶ μεγάλα χρήματα ὑπέσχοντο. πεμψάντων δὲ 
πρέσβεις τοὺς ὀψομένους τὴν παρασκευὴν τῶν χρημά- 

τῶν, χρησάμενοι éx τῶν πλησίον πόλεων ἄργυρον καὶ 

χρυσὸν, τά τε ἱερὰ τῶν ϑεῶν ἐκόσμησαν καὶ τὰς τῶν 

ἰδιωτῶν οἰκίας. οἷ πρεσβευταὶ πλοῦτον ἰδόντες ἤγγειλαν 

᾿4ϑηναίοις, οἵ δὲ τὴν συμμαχίαν ἔπεμψαν. 

22. AOKPOL 

Οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Aoxgol σπονδὰς ποιούμενοι 
πρὸς Σικελοὺς σκορόδων κεφαλὰς ὑπὸ τοῖς χιτωνίσκοις 

ἐπὶ τοὺς ὥμους ἐπιϑέντες καὶ γῆν ἐμβεβλημένην τοῖς 

ὑποδήμασιν ὑπὸ τοῖς ποσὶν ἔχοντες ὥμοσαν πρὸς τὸ 
βέβαιον αὐτοῖς φυλάξειν τὴν πολιτείαν, ip! ὅσον ἂν 

τὴν γῆν ταύτην πατῶσι x«l τὰς κεφαλὰς ἐπὶ τοῖς 
ὥμοις φέρωσι. τοῖς ὅρκοις πιστεύσαντας τοὺς Σικελοὺς 

ἀνεῖλον οἵ “οκροὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ὡς οὐκέτι τῆς 

αὐτῆς γῆς ἐπιβαίνοντες οὐδὲ τὰς κεφαλὰς ἐπὶ τοῖς 

ὥμοις φέροντες. 

Cap. 21. Ex Thucyd. 6, 46; cf. Diod. 12, 88. 
Cap. 22. Cf. Polyb. 12, 6. — J. p. 595 sq. 

4. 5 Αἰγεσταῖοι F | 8 χρησάμενοι F et Diod.; αἰτησάμενοι 
Thucyd. | ἄργυρον καὶ χρυσὸν Cas. K; ἀργύρου καὶ χρυσοῦ F 
129 Λοκροὶ of ᾿Επιξεφύριοι vulg. | 15 ἐπὶ Polyb. Cas.; ὑπὸ F 
ἐπιϑέντες ΕἸ ἐπιτιϑέντες M; ὑποθέμενοι Polyb. | 18 ταύτην 
Polyb. et V eam; αὐτὴν p; αὐτῶν F; τὴν αὐτὴν γῆν Hertlein; 
τὴν γῆν [τὴ»] αὐτὴν Roth | 19 φορῶσι Polyb. | 20 οὐκέτι V 
iam non; οὐκ ἐπὶ F: cf. 7, 84. 
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28. KOPINOIOI. 

Κορίνϑιοι Συρακουσίοις βοήϑειαν πέμποντες, μὰ- 

ϑόντες εἴκοσι ναῦς ᾿Δττικὰς περὶ Ναύπακτον ἐφορμεῖν 

παραφυλαττούσας, πληρώσαντες εἴκοσι καὶ πέντε τριή- 
ρεις, ταύταις μὲν ἐν Πανόρμῳ τῆς ᾿4χαΐας ἀνθώρμουν 

ἀντικρὺ τῶν ᾿Αττικῶν. τούτων δὲ παραφυλαττόντων 
ἀλλήλους δλκάδες μεσταὶ Κορινϑέων ὁπλιτῶν ἀπῆραν 
ἐκ Πελοποννήσου σύμμαχοι Συρακουσίοις, ᾿4ϑηναῖοι 
δὲ προσεῖχον ταῖς ἀνθορμούσαις τριήρεσιν. 

24. AAM'PAKHNOI, 

“αμψακηνοὶ καὶ Παριανοὶ γῆς ὁρίων ἀμφισβητοῦν- 

τες συνέϑεντο, ἡνίκ᾽ ἂν ὄρνιϑες ἄσωσι πρῶτον, πέμψειν 

ἄνδρας ἐξ ἑκατέρας πόλεως πρὸς ἀλλήλους" ὅπου δ᾽ 

ἂν οἵ πεμφϑέντες ἀπαντήσωσι, τοῦτον ἀμφοτέροις ὅρον 

τῆς γῆς γενέσθαι. ἐπειδὴ ταῦτα ἔδοξεν, οἵ Παμψακηνοὶ 

τῶν ἐν [τούτοις] τοῖς τόποις ϑαλασσουργῶν ἔπεισάν 

τινας, ὅταν ἴδωσι τοὺς Παριανοὺς παριόντες, ἰχϑῦς 

ἀφϑόνως ἐπιβάλλειν τῷ πυρὶ καὶ οἶνον πολὺν ἐπισπέν- 
δειν ὡς Ποσειδῶνι ϑύοντας καὶ παρακαλεῖν αὐτοὺς 

μετ᾽ εὐφημίας τιμῆσαι τὸν ϑεὸν σπονδῶν κοινωνήσον- 

τας. of μὲν ἁλιεῖς [ταῦτα ἐποίησαν], of δὲ πεισϑέντες 

τοῖς ἁλιεῦσι συνήσϑιον καὶ συνέπινον τὸ σπουδαῖον 

Cap. 23. Ex Thucyd. 7, 17. — Cf. J. p. 525. 
Cap. 24. Ex Charone Lampsaceno haec fluxisse putat 

Schmidt, das Pericl. Zeitalt. II, p. 120 sq., sed cf. J. p. 596. 

2 μαϑόντες F] ἀκούσαντες vulg. | 8 κ΄ i. e. εἴκοσι MV; z' 
i.e. ἑξακοσίους F vulg. | 4 κ΄ i. e. εἴκοσι MV; η΄ i. e. ὀκτὼ 
F vulg.| 5 ταύτας F, corr. Cas.| 11 zsoi γῆς vulg. || 12 7» 
ἂν Herilein; ἡνέκα F | πρῶτον M; πρῶτοι F vulg. | 13 πρὸς ΕἸ 
ἐς vulg. | 16 [τούτοις] Patakis || 20 κοινωνήσαντας K | 21 [ταῦτα 
ἐποίησαν) K | 22 cvvézwov vulg.; συνέπιον 

10 
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τῆς πορείας ἀνέντες. “αμψακηνοὶ δὲ συντείναντες ἐπὶ 

τὸ Ἑρμαῖον φϑάσαντες ἦλθον" τοῦτο δὲ Παρίου μὲν 

ἀπέχει στάδια ἑβδομήκοντα, Δαμψάκου δὲ διακόσια. 
τοσαύτην γῆν ἀπετέμοντο τῇ τέχνῃ Δαμψακηνοὶ Πα- 

5 ριανῶν μεϑόριον στησάμενοι τὸ ᾿Ερμαῖον. 

925. XAAKHAONIOI. 

Χαλκηδόνιοι Βυξαντίοις πολεμοῦντες ἀνοχὰς [$E] 

ἡμερῶν συνϑέμενοι προεχειρίσαντο ἄνδρας ἑκάτεροι 
δέκα περὶ τῆς εἰρήνης βουλευσομένους. τρισὶν ἡμέραις 

10 ἐβουλεύσαντο, τὴν τετάρτην παραλείψειν ἔφασαν οἵ 

Χαλκηδόνιοι διά τινας ἀσχολίας ἀναγκαίας. συγχωρη- 

σάντων Βυξαντίων, οἵ δὲ νύχτωρ πληρώσαντες τὰς 

ναῦς ἄφνω προσέπεσον μὴ προσδοχῶσι Βυξαντίοις 

πόλεμον διὰ τὸ λοιπὰς τῶν ὅλων εἶναι ἡμέρας δύο. 
* * 

* 

15 27. AAKEAAIMONIOI. 

e. 36, 8 Ὅτι ᾿Αϑηναίων καὶ Λακεδαιμονίων iv τῇ "cix νῆες ἀνϑ- 1 
ὥρμουν ἐν τοῖς ὅρμοις ὑπ᾽ ἀλλήλων δρώμεναι: κατὰ δὲ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν ἀναχϑεῖσαι πάλιν ἀπέπλεον καὶ τὰ πληρώματα 
ἐξεβίβαξον. τοῦτο ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας ἔδρων παραφυλάττοντες 

20 ἀλλήλους. ὃ Λάκων ἀσελήνῳ νυκτὶ τὰ πληρώματα μετὰ σιγῆς 

προσέταξεν εἰσαγαγεῖν, ἐπεὶ δὲ ἦν ἡμέρα, φανερῶς ἐνεβέβασεν 
τοὺς πελταστὰς καὶ τὴν ἡσυχίαν εἶχεν ἐν ταῖς ναυσίν. οἵ ̓ 4ϑη- 
ναῖοι τοῦτο ἰδόντες καὶ αὐτοὶ ὁμοίως ἐποίουν. ἦν ἀρίστου ὥρα. 
of Λάκωνες ἐξεβίβασαν τοὺς πελταστὰς καὶ σίτου φροντὶς ἦν 

25 αὐτοῖς" ὁμοίως καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι τοὺς πελταστὰς ἐξεβίβασαν 
καὶ περὶ ἄριστον ἐπονοῦντο. ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὰ πληρώ- 
ματὰ τῶν Λακωνικῶν νεῶν ἀντικαϑιστάμενα ἐπέπλευσαν ταῖς 

4 ἀπέτεμον vulg. | 5 συστήσαμενοι vulg. | 6 Καρχηδόνιοι 
F,, corr. F, (sie etiam v. 7) 1 [££] K|| 14 τὰς λοιπὰς F || 15 
capp. 27.36.88 (except. 8 10). 41 inserta sunt ex H | 17 ὑπ᾽ 
ἀλλήλων ὁρώμεναι Hp] δρμώμεναν Hp, quamobrem ἐπ᾽ ἀλλή- 
λων Roth || 21 ἀντικαϑιστάμενα Roth; ἀντικαϑιστάντα H. 
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302 Polyaen. VI, 27. 86. 38, 1—23. 

᾿Αϑηναίαις ναυσὶ κεναῖς οὔσαις καὶ τὰς πλείστας αὐτῶν συνε- 

τριψαν τῶν ἀνδρῶν ἀριστοποιουμένων. 
Ὅτι καὶ Φιγαλεῖς πολιορκούμενοι πέμψαντες κήρυκα ἐξε- ὁ. 38, 4 

καλοῦντο ᾿ἀργείους πρὸς συμμαχίαν. ὃν κρατήσαντες οἵ Λά- 
xoveg ᾿ἀργείων σχῆμα μεταμφιασάμενοι ἐφέροντο ὡς ἀπὸ τῆς ἐξ 5 
᾿Δργείων ἀπαγούσης 000): ove ἰδόντες Φιγαλεῖς καὶ νομίσαντες 
τὴν συμμαχίαν ἥκειν ἀνοίξαντες τὰς πύλας ὑπεδέξαντο. 

* * 
* 

36. HAEIOI. 

Ὅτι Ἠλεῖοι Ξενίαν τὸν προεστηκότα τῆς πόλεως ὑποπτεύ- ο. 40, 8 
σαντες ἀρκαδίξειν βέβαιον ἔλεγχον οὐκ εἶχον. τῶν δὲ διαπολι- 10 
τευομένων αὐτῷ τινες πείϑουσιν ἐπιδημοῦντα Λάκωνα ἐπι- 
λαβέσϑαι παιδὸς ᾿ἀρκχάδος ὡς οἰκέτου. προελϑούσης δὲ τῆς 
δώιης ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τὸ μὲν πλῆϑος τῷ Λάκωνι συνέπραττεν, 
ὁ δὲ Ξενίας τῷ ᾿ἀρκάδι. στάσεως δὲ γενομένης προῆλϑε τὸ 

πρᾶγμα μέχρι τῆς ἐκκλησίας κἀκεῖ πάλιν ὃ Ξενίας τοῦ ᾿ἀρκάδος 15 
ὑπερηγωνίξετο. οὕτως ὁ δῆμος ἐλέγχῳ φανερῷ μαϑὼν ἀρκαδί- 
ξοντα θάνατον αὐτοῦ κατεχειροτόνησεν. 

* * 
* 

38. ANNIBAX. 

Ὅτι ᾿ἀννίβας iv πολέμῳ φονευϑέντα Y Φλαῦον, ἐπειδὴ τὸ ο. 4,9 
σῶμα αὐτοῦ προσήνεγκαν oí Νομάδες καὶ συνεβούλευον αἰκέξε- 20 

9 ΡῚ , 3 ^ , 4 € 9 M ^ 

σϑαι, οὐκ ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ τόν vt ἄνδρα ὡς ἀγαϑὸν στρατηγὸν 

ἐπήνεσεν καὶ τὰ νενομισμένα τῇ ταφῇ ἐπιτελέσας πρὸς τὴν 
Li , 3 , ^" ^ * &. ὟΝ 

Ῥώμην ἀπέπεμψεν, ὅϑεν καὶ πολλὴν εὔνοιαν παρὰ Ῥωμαίων 

ἐκτήσατο. 

Ὅτι ᾿ἀννίβας ἔπενϑε τοὺς ἰδίους, ὡς οἵ κατὰ πόλεμον e.14,9 
εὐψύχως ἀποθνήσκοντες ἀναβιώσκουσι μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον, 26 

Cap. 38. 8 1. Cf. J. p. 671 sq. 

1 49q5veícug W; ᾿ἀσίαις H | 4 ὃν H] οὗ W | 9 Ξενίαν pro- 
posuit Roth; Θεψννέαν hic et infra H | 17 αὐτοῦ Hg] αὐτῷ Hp | 
19 Φλαῦον H; num Φλάκκον coll 60,38,7? cf. J. p. 6171 βα.; 
Φλαοῦον W, qui cogitavit de Decidio Flavo (Liv. 27, 14; Plut. 
Marcell. 26); Παῦλον Luterbacher. 



Polyaen. VI, 38, 2—7. 805 

καὶ δή ποτε γενναίῳ στρατιώτῃ γενναίως ἀποθανόντι ὅμοιον 
εὑρὼν ἔπεισε λέγειν, ὡς ὃ προτελευτήσας ἐστίν. 

16.194 Ὅτι xol ᾿ἀννίβας παρατασσόμενος ἔταξεν τοὺς μὲν γενναιο- 8. 216 
τέρους ἑκατέρωθεν τῆς φάλαγγος, τοὺς δὲ ἀσθενεστέρους ἐν 

ὅ μέσῳ προὔχοντας ὑπὲρ τὴν φάλαγγα καὶ παράγγελμα ἔδωκεν, 
ἡνίκα τοὺς μέσους ὠσάμενοι διώκειν ἐπιχειροῖεν [of πολέμιοι, 
συνάπτειν τὰ κέρατα. ἡ aito αὕτη πεντακισμυρίους ἔκτεινεν 
ἐν τῇ μάχῃ. 

Ὁ 881. ^ "Ost ᾿ἀννίβας περὶ Κάννας διάγων τῶν πεδίων ὑφάμμων A 216 

10 ὄντων κατὰ νώτου τὸν ἄνεμον λαβὼν. προήγαγε τὴν φάλαγγα. 

οἵ Ῥωμαῖοι τὴν ἄμμον ἐμπέίπτουσαν τοῖς ὀφϑαλμοῖς οὐ φέροντες 
εἰς φυγὴν ἐτρέποντο. 

e. 25, 8 Ὅτι ᾿ἀννίβας iv τῇ Καμπανῶν Ῥωμαίους κατεστρατήγησεν D 216 
τούτῳ τῷ τρόπῳ. χειμῶνος ὄντος παρήγγειλεν ᾿Αννίβας “ὅταν 

15 σημάνῃ τὸ πολεμικὸν, καϑεύδετε, ὅταν τὸ ἀνακλητικὸν, ἔξιτε 
ἀμφὶ δευτέραν φυλακήν᾽. ἐσήμανε τὸ πολεμικόν" Ῥωμαῖοι κατα- 
πλαγέντες ἐν τοῖς ὅπλοις ἦσαν. πάμπολυ διαλιπὼν ᾿ἀννίβας τὸ 
ἀνακλητικὸν ἐσήμανε. Ῥωμαῖοι ταλαιπωρήσαντες τῷ χειμῶνι 
καὶ τῇ ἀγρυπνίᾳ ἀναχωρήσαντες κατηνέχϑησαν εἰς ὕπνον. ᾿4ν- 

90 νέβας ἐπιπεσὼν πάντας διέφϑειρεν. 

e. 25,4 Ὅτι ᾿Αννίβας περὶ Κασιλῖνον νυχτὸς χειμερίου γενομένης 6 216 

διελὼν εἰς μέρη προσήγαγε τὴν δύναμιν παραγγείλας, ἐπειδὰν 
πρῶτον σημάνῃ τὸ πολεμικὸν, τὸ πρῶτον μέρος προσβαλεῖν, ὅταν 
δὲ οἵ σαλπιγκταὶ τὸ ἀνακλητικὸν σημάνωσι, τῶν προτέρων παυ- 

25 σαμένων τοὺς δευτέρους προσβαλεῖν καὶ ἐφεξῆς τὸ τρίτον καὶ 
τέταρτον, καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ ἐνίκησεν. 

e. 41, 4 Ὅτι ᾿Αννίβας περὶ τὴν ᾿ρδονίαν Φλάκκον Ῥωμαίων στρα- '| 212 

τηγὸν λοχήσας ἀπέκτεινεν μετὰ πάντων τῶν vm αὐτῷ καϑεὶς 

Cap. 88. ἃ 8. Cf. Plut. Fab. 16; Front. strat. 2, 2, 7. 
Cap. 38. $ 4. Cf. Plut. Fab. 16; Front. strat. 3, 2, 7. 
Cap. 38. $8 5. Cf. J. p. 672 sq. 
Cap. 38. 8 6. Cf. Front. strat. 2, 5,25; Zonar. 9,83. —- 

Woelfflin, Hermes 9, p. 123. 

1 ποτὲ Hg; τότε Hp || 6 [οἵ πολέμιοι) vel [οἵ Ῥωμαῖοι) W || 
12 ἐτράποντο Roth | 19 ἀναχωρήσαντες Η; παραχωρήσαντες 
Roth; ἀναγορεύσαντες dd | 27 ἀνδρονίαν Η, sed infra p. 304,2 
recte "Egdovía» | 28 αὐτῷ W; αὐτὸν H. 



304 Polyaen. VI, 38, 7—10. 41, 1. 1 

"Eoóoviévqv ψευδοπροδότην, ὃς αὐτομολήσας ἔπειϑεν τὸν Φλάκ- 
xov ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν Ἑρδονίαν ὡς τῶν ἀρίστων ἐν τῇ πόλει 
καλούντων αὐτὸν διὰ τὸ μὴ φέρειν τὴν βαρύτητα Καρχηδονίων. 

28 Ὅτι "Avyígog ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν στενοχώροις ἀποκλεισϑ εὶς e. 46, 1 

τόποις ὑπ᾽ αὐτῶν φυλασσομένοις ταύρους συναγαγὼν καὶ ἐπὶ b 
τῶν κεράτων λαμπάδας ὑφάψας ἐς τὸ στενωπὸν ἐνεβίβασεν" δι᾽ 
ὧν τοὺς παραφυλάττοντας ἐκπλήξας εἰς φυγὴν ἔτρεψεν, αὐτὸς 
δὲ ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν. 

9 Ὅτι ὃ αὐτὸς ἀναξεῦξαι βουλόμενος ἀπέλιπε τοὺς ἱππεῖς, ο. 46,1 

ὅπως ὃ Ῥωμαίων στρατηγὸς ὁρῶν αὐτοὺς μὴ ἐννοήσῃ τὴν ἀνά- 10 
ξευξιν" ἐκεῖνοι γὰρ ἔμελλον δᾳδίως ἀφιππάξεσϑαι. 

10 ᾿ἀννίβας μὴ δυνάμενος [ἑλεῖν] πόλιν τῶν Ρωμαίων παρα- 
ϑαλασσίαν ἔπεμψεν πλοῖα πρὸς αὐτὴν καὶ ἔστησεν εἰς αὐτὰ 
"Pouetxóv σημάδιον. ἰδόντες δὲ τὸ σημάδιον οἵ πολῖται ἐξῆλϑον 
ὡς δῆϑεν πρὸς ὑποδοχὴν Ῥωμαίων καὶ ἐνέπεσον εἰς ἐγκρύμ- 15 
ματα καὶ ἐσφάγησαν. 

* * 

41. AMIAKAZ, 

311/310 ] Ὅτι ᾿Δμίλκας “Ἕλληνι τακτικῷ χρώμενος τοῦτον αἰσϑόμενος e. 29,0 
᾿Δγαϑοκλεῖ πάντα ἐξαγγέλλειν ὅσα μέλλοι πράττειν, προεῖπεν, ὡς 
τὸ ναυτικὸν ἐκεῖ πέμψας βούλοιτο καταλαβέσϑαι τὸ παρὰ Συρα- 90 
κούσαις Ὀλύμπιον. ὃ μὲν ταχτικὸς ἐν ἀπορρήτῳ πέμψας Aya- 
ϑοκλεῖ τοῦτο προεμήνυσεν, ὃ δὲ ᾿Δἀμίλκας συνέταξε ταῖς ναυσὶν, 

Cap. 38. 8 8, Cf. Plut. Fab. 6. 
Cap. 38. 8 9. Cf. Zonar. 8, 25. 
Cap. 41. Οὗ Holm II, p. 476, not. ad p. 234; Meltzer I, 

p. 524. 

5 τόπους H, unde W coni, ἐς στενοχώρους ἀποκλεισϑεὶς 
τόπους: cf. 1, 48,4. 2,2,22. 2, 2, 29. 4,2,9. 6, 16,1 | φυλασσο- 
μένων H | 12—16 ex codice Vindobonensi apud Seyboldum vol. 2, 
p. 29 || 12 Ud, W coll. 7,18. 7,36. 8,6 || πόλιν... παρα- 
ἡ αλασσίαν] cogitavit de Neapoli coll. Liv. 28, 1, 5 | 14 ση- 
μάδιον]Ἵ Polyaenus procul dubio scripsit σημεῖον | 15 ἐγκρύμ- 
ματα Roth; ἐκρώματα cod. Vind.; ἐνέδραν Seybold. 



Polyaen. VI, 41, 1—2. 45. 905 

ἐπειδὰν παραλλάξωσι μικρὸν νυκτὸς, πάλιν συντόνως ἐπανεῖ- 
ϑεῖν. ᾿Δγαθοκλῆς ἐξαπατηϑεὶς ἔπεμψε μὲν ἐν Συρακούσαις τοὺς 
διαφυλάξοντας τὸ Ὀλύμπιον, αὐτὸς δὲ διὰ νυκτὸς ἐπῆγεν ᾿Δμίλκᾳ 
καταλειφϑέντι. ὁ δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ἐκβάντας πολλοὺς 

5 ἔχων μετὰ κραυγῆς καὶ ϑορύβου προσπεσὼν ἐφόνευσε τῶν ᾿4γα- 
ϑοκλείων στρατιωτῶν ἑπτακισχιλίους. : 

e. 88, 2 Ὅτι ᾿Δμίλκας πλῆϑος Καρχηδονίων νεῶν [ἔχων τοῖς] ϑεασα- 9 

μένοις φαντασίαν παρέσχεν ἀποπλέων ὡς πρύμναν κρουσόμενος, 

νυκτὸς δὲ καταχϑεὶς τὴν room ἐκβιβάσας τετρακισχιλίους δὲ- 
10 ξγειρομένους ἐκ τῆς κοίτης κατέκοψεν, οἵ δὲ λοιποὶ συνέφευγον 

εἰς μάχην, ὥστε πολλῶν αἰχμαλώτων κρατήσας ᾿Αμίλκας πάλιν 
ἀπέπλευσεν. 

* * 

45. ZYTAOZSN. 

Συλοσῶν Καλλιτέλους Σαμίοις δημοτικὸς εἶναι 

15 δοχῶν στρατηγὸς ἠἡρέϑη᾽ Σαμίων δὲ πολεμούντων τοῖς 
Αἰολεῦσι καὶ τὴν πανήγυριν οὐκ ἀγόντων ἐν τῷ ἱερῷ 

τῆς Ἥρας, πορρωτέρω τῆς πόλεως ὄντι, Συλοσῶν οὐκ 

ἂν ἔφη στρατηγῶν ἀμελῆσαι τῆς εἰς τὴν ϑεὸν εὐσε- 
βείας ὡς καὶ μᾶλλον ἐκπλήξων τοὺς πολεμίους, εἰ τὴν 

20 πάτριον ἀγάγοι πανήγυριν. οἵ Σάμιοι τὸν στρατηγὸν 
ἐπαινέσαντες τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς ἀνδρείας, ἐλϑόντες 

ἐπὶ τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν ἐσκηνοποιοῦντο xcl ὅσα εἰς 
πανήγυριν καϑίσταντο. ὁ δὲ Συλοσῶν νυκτὸς εἰς τὴν 
πόλιν εἰσελθὼν καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν τριήρων ναύτας 

o5 δἰσκαλέσας τὴν Σαμίων ἀρχὴν κατέσχεν. 

1 παραφυλάξωσι Roth: cf. 2, 35 | συντόνως W; συντόμως 
H | 8 διαφυλάξοντας W; διαφυλάξαντας H | ἐπῆγεν W; 
ἀπῆγεν H | 7 ἀμίλκᾳ H | νεῶν [ἔχων τοῖς] ϑεασαμένοις Sittl; 
νεῶν ϑεασάμενος H||9 εἰς τὴν στρατιὰν H, corr. W | 10 cv»z- 
φευγον] συνεσέπεσον" W || 13 Συλοσῶν D; Σολυσῶν F constanter 
18 στρατηγῶν Ε στρατηγὸν D | εἰς τὴν vulg.; εἰς τὸν F; eig M | 
19 s vulg.; εἰς F. 

PonvaArNvs, ed. Melber. 20 



306 Polyaen. VI, 46—48. 

46. AAEZANAPOZ OETTAAOZ. 

᾿Δλέξανδρος Θετταλὸς ναυμαχεῖν μέλλων πολλοῖς 
ἐπιβάταις ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων διέδωκε πολλὰ σαυ- 

νία καὶ παρήγγειλεν, ὅταν παραβάλῃ ναῦς, ἀκοντέξειν 

ἐπὶ τοὺς ναύτας. ἵνα οἱ πλεῖστοι αὐτῶν ἀχρεῖοι γί- 5 

γνοιντο. 

41. OPAZTBOTAOX. 

ο. 611 Θρασύβουλος Μιλησίων τύραννος ᾿Δλυάττου πο- 
λιορχοῦντος Μίλητον καὶ λιμῷ τὴν πόλιν αἱρήσειν 

μέλλοντος, πέμψαντος δὲ κήρυκα περὶ σπονδῶν. ἕως 10 

ἂν τὸν νεὼν κατασκευάσῃ τῆς ᾿Δσσησίας ᾿Αϑηνᾶς, 
προσέταξεν τοῖς πολίταις. ὅσον ἕκαστος ἔχοι σῖτον 

πάντα ἐξενεγκεῖν ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ κατακειμένους 
εὐωχεῖσθαι. ὁ κήρυξ ταῦτα ἰδὼν ἤγγειλεν ᾿Δλυάττῃ" 
0 ὃὲ ὡς ἀφϑόνων τροφῶν παρασκευὴν Μιλησίων 15 
ἐχόντων διέλυσε τὴν πολιορκίαν. 

48. ΜΕΝΤΩΡ, 

, e , , * MJ , ^ 

840 Μέντωρ Ερμείου κρατῆσας πρὸς τὰς πόλεις τὰς ε.4,10 

ἀρχομένας ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔγραψε. τῇ ἐπιστολῇ σφραγίδα 
ἐπιϑεὶς τὴν ἐχείνου καὶ προσέταξε παραδιδόναι τὰ 20 

Cap. 46. Cf. Schaefer, Demosth. I?, p. 116 sq., qui dubitat, 
an haec ad idem proelium navale referenda sint, ad quod 6, 2, 
88 1 et 2. — J. p. 596 sq. 

Cap. 47. Ex Herod. 1, 21 5sq.; cf. Front. strat. 3, 15, 6. 
Cap. 48. Cf. Diod. 16, 52, 5. — Schaefer, Demosth. I!, 

p. 348 et not. 1; J. p. 597. 

8 λυάτου F constanter | 11 ^4eegeíag Cas. ex Herod.; 
ἀρσίας F | 18 'Egucov F (sic quoque p. 307, 1). 
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πράγματα τοῖς κομίξουσι τὰ γράμματα. οἵ δὲ τὴν Ἕρ- 
μείου σφραγίδα γνωρίσαντες ἔλαϑον αὑτοὺς Μέντορι 

παραδόντες τὰς πόλεις. : 

49. ΑΝΑΞΑΤΌΡΑΣ. 

᾿Δναξαγόρας, Κόδρος, 4Ζιόδωρος, παῖδες '"Exsd- 
νακτος, Ἡγησίαν τύραννον ᾿Εφεσίων ἀπέκτειναν" Φι- 

λόξενος, ᾿4λεξάνδρου βασιλέως ὕπαρχος ᾿Ιωνίας, τοὺς 

ἄνδρας παρὰ τῶν Egsoíov ἐξαιτῶν, οὐ λαβὼν, φρου- 

ρὰν εἰς τὴν πόλιν εἰσαγαγὼν, τοὺς τρεῖς ἄνδρας ἐξαρ- 

πάσας, ἐν κλοιῷ δεδεμένους ἐς τὴν ἄκραν τὴν ἐν 
Σάρδεσιν ἔπεμψεν. οἱ δὲ ἐπὶ μακρὸν ταλαιπωρηϑέντες 

ἔλυσαν αὑτοὺς. φίλου Qívqv εἰσπέμψαντος. ἧ χρησά- 
μενοι τὰ δεσμὰ διέσπασαν καὶ οἰκετικαῖς ἐσϑήσεσι 
μετασκευασάμενοι, διὰ νυχτὸς ὡς οἰκέται τοῦ δεσμω- 

τηρίου προελθόντες, σχοινίῳ καὶ ἱματίοις κατὰ μῆκος 

παρεσχιδσμένοις συνδήσαντες αὑτοὺς ἀπὸ τῶν τειχῶν 

καϑῆκαν. Διόδωρος μὲν ἐκπεσὼν ἀπὸ ὕψους. παρα- 

χρῆμα χωλωϑεὶς ἄμφω τὼ πόδε, ληφϑεὶς ὑπὸ Ζ“Ζυδῶν 

ὡς ᾿Δλέξανδρον ἐπέμφϑη δίκας δώσων. ᾿4λεξάνδρου 

ἐν Βαβυλῶνι τελευτήσαντος εἰς Ἔφεσον ὑπὸ Περδίρκ- 
xov κατεπέμφϑη κριϑησόμενος κατὰ τοὺς νόμους: 

᾿Δναξαγόρας δὲ καὶ Κόδρος διάραντες εἰς ᾿Αϑήνας 

ἐσώϑησαν, τὴν δὲ ᾿4λεξάνδρου τελευτὴν ἀκούσαντες 
εἰς Ἔφεσον ἐπανελϑόντες καὶ τὸν ἀδελφὸν Ζιόδωρον 

ἀνέσωσαν. 

2 αὐτοὺς F UE 3 πόλεις UE. πύλας F | 5 παῖδες ᾿Ἐχεάνακτος 
D; πέδαις ἔχεν ἄνακτος. F | 7 ὕπαρχος Ἰωνίας] Plut. Alex. 22 
ὃ dai QaAcTUQS στρατηγὸς: cf. Droysen II, 1, p. 146 || 12 ἔλυσεν 
αὐτοὺς F | 16 παρεσχισμένοις K; megeagi£ouévoig F | αὐτοὺς F 
17 καϑῆκαν D vulg.; καϑῆσαν Ῥ | Διόδωρος MV; Κόδρος F 
18 χωλευϑεὶς F, corr. vulg. | zó p; om. F vulg. 

20* 

c. 323 



505. "ἢ Polyaen. VI, 80--ὅ1. 

50. IIINAAPOZ. 

c. 560 Κροίσου τοῦ 4v0o9 πολιορκοῦντος Ἔφεσον, ἐπειδὴ 

τῶν πύργων τις, ὁ προδότης κληϑεὶς, ἔπεσε καὶ τὸ 

δεινὸν τῆς ἁλώσεως ἐν ὀφθαλμοῖς ἦν, Πίνδαρος ὃ 
τυραννεύων τῆς πόλεως συνεβούλευσε τοῖς ᾿Εφεσίοις 5 

ἐκ τῶν πυλῶν καὶ τῶν τειχῶν ϑώμιγγας συνάψαι τοῖς 

κίοσι τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿Φρτέμιδος ὥσπερ ἀνατιϑέντας τῇ 
ϑεῷ τὴν πόλιν. Κροῖσος τιμῶν τὴν ϑεὸν ἐφείσατο 
τῆς πόλεως ὥσπερ ἀναϑήματος καὶ πρὸς τοὺς Egs- 
σίους ἐπὶ ἐλευϑερίᾳ συνθήκας ἐποιήσατο. 10 

51. ΘΗΡΩ͂Ν. 

488 Θήρων ᾿Ζκραγαντῖνος δορυφόρους μὲν ἔχων ἐν 
ἀπορρήτῳ παρεσκευασμένους. χρημάτων δὲ οὐκ εὐπο- 

ρῶν πρὸς τὰς μισϑοδοσίας, τῆς πόλεως ᾿4ϑηνᾷ μεγα- 
λοπρεπῆ ναον ἐγειρούσης., ἐπειδὴ τὰ χρήματα ἐν ταῖς 15 

ἐργασίαις διεκλέπτετο, ἔπεισεν ἀϑρόαν ἔκδοσιν ποιή- 

σασϑαι τοῦ νεὼ καὶ λαβεῖν ἐγγυητὰς ἀξιοχρέους καὶ 

ὁρίσαι προϑεσμίαν, ἐν T τὸ ἱερὸν συντελεσϑήσεται. 

ἔδοξεν ὀρϑῶς λέγειν, καὶ ἡ πόλις πεισϑεῖσα τὸ ἔργον 
ἐξέδωκεν. ἠργολαβεῖτο Γόργος Θήρωνος. ἐπεὶ δὲ τὸ 20 
τῆς πόλεως ἀργύριον ἔλαβεν, οὔτε τέκτονας οὔτε λιϑο- 

ξόους οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργοὺς ἐμισϑώσατο, ἀλλὰ 
κατὰ τῆς δούσης πόλεως μισϑὸν τοῖς δορυφόροις ἔδωκε, 

καὶ τοῖς ἰδίοις χρήμασιν ᾿Δκραγαντῖνοι ὑπὸ Θήρωνος 
ἐτυραννεύϑησαν. οὔ 

as 50. Cf. Aelian. var. hist. 3, 26. 

8 τις K ex Aeliano; ve F | x49&eig F || 4 δεῖπνον F | 12 
Axooryeveivog K; "Augeyavsivay F | 14 A9nvà M; ᾿ϑῆναι Β | 
16 διεκλέπτετο Patakis; διεκέπλεπτο F || 20 ὃ Θήρωνος vulg. || 
21 ἔλαβον F | 22 ἐμισϑώσαντο F 
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52, ΣΙΣΥΦΟΣ. 

Σίσυφος, Αὐτολύκου τὰς βόας αὐτοῦ κλέπτοντος 

πολλάκις, ταῖς χηλαῖς τῶν βοῶν ἐνέτηξε μόλιβον, ᾧ 

χαρακτῆρα ἐνήρμοσε γράμματα ἐκτυποῦντα ' Αὐτόλυκος 

ὃ ἔκλεψεν. 0 μὲν δὴ «Αὐτόλυκος νύχτωρ ἀπήλασε τὰς 

e. 39, 6 

11 

15 

βόας, ὃ δὲ Σίσυφος μεϑ' ἡμέραν τοῖς γείτοσι γεωρ- 
γοῖς ἔδειξε τὰ ἴχνη τῶν βοῶν κατηγοροῦντα τὴν AU- 
τολύχκου κλοπήν. 

ὅ8. ΑΓΝΩΝ. 

"Ayvav ᾿Αττικὴν ἀποικίαν ἤγαγεν οἰκίσαι βουλό- 
MJ , 9 , c 2 - , : 

μενος τὰς καλουμένας "Evvéc 000vg ἐπὶ τῷ Στρυμόνι 

ἦν γὰρ καὶ λόγιον ᾿4ϑηναίοις τοιόνδε" 

τίπτε νέως κχτίσσαι πολύπουν μενεαίνετε χῶρον, 
- ? / ' i! LÀ P » 

κοῦρον ᾿4ϑηναίων; χαλεπὸν δὲ ϑεῶν ἄτερ ὕμμιν. 
, δι᾿ h / 2 ' μ᾿ , 3 N / 

ov γὰρ ϑέσφατόν ἐστι, πρὶν ἂν κομίδσητ᾽ ἀπὸ Τροίης 

Ῥήσου ἀνευρόντες καλάμην πατρίῃ δέ τ᾽ ἀρούρῃ 
, , , fed , 9 EA , - » 

κρύψητ᾽ εὐαγέως" τότε δ᾽ ἂν τότε κῦδος ἄροισϑε. 

ταῦτα τοὺ ϑεοῦ χρήσαντος ὁ στρατηγὸς “ἄγνων ἐς 

Τροίαν ἔπεμψεν ἄνδρας, οὗ τὸ ἹΡήσου σῆμα νύκτωρ 

Cap. 52. Cf. Hygin. fab. 201. 
Cap. 53. Cf. Thucyd. 4, 102. —  Weissenborn, Hellen. 

p. 152 et not. 59; J. p. 598; Duncker, Gesch. d. Altert. IX, p.234. 

8 μόλιβον F] μόλυβδον vulg. | ᾧ vulg.; óc F | 9 "4yvow 
Thucyd.; 4yvov F constanter | 10 οἰκῆσαι F | 11 Στρυμῶνος F 
constanter | 13 τύττε νέως F] τέπτ᾽ ἐνέως γε] ἐνεῶς RK; gene- 
tivum requirit Vater ad Eurip. Rhes. p. CLIX, ut Ἠϊονέος, 
Βιστονέος, Σιϑονέος vel Βιστονέης, Σιϑονέης | κτέσσαι Vater, 
censor lenensis; κτέσαι F | 14 ὄμμιν censor lenensis; ὕμμιν F | 
16 δέ τ᾽ Hertlein; δ᾽ F; δ᾽ ἐν Vater, censor lenensis | 17 τότε 
δ᾽ dv τότε F, quod probat Hertlein coll. Lucian. imag. 18 τότε 
δὴ τότε ὥρα σιωπᾶν aliisque exemplis, quae congessit Dorville 
ad Char. p. 822 Lips.; τότε δ᾽ ἂν τόδε Vater; τότε δ᾽ ἂν τό 
yt censor lenensis | 19 σῆμα K; σῶμα F. 
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ἀνορύξαντες ἀνείλοντο τὰ ὀστᾶ καὶ καταϑέντες và 

ὀστᾶ ἐς χλαμύδα πορφυρᾶν κομίζουσιν ἐπὶ τὸν Στρυ- 
μόνα. οἵ μὲν δὴ κατέχοντες βάρβαροι τὴν χώραν 

διαβαίνειν τὸν ποταμὸν ἐκώλυον, "Ayvov δὲ σπονδὰς 

ποιησάμενος τρεῖς ἡμέρας ἀπέπεμψε τοὺς βαρβάρους 5 

καὶ διὰ τῆς νυχτὸς τὸν Στρυμόνα μετὰ τοῦ στρατεύ- 
ματος διελϑὼν τά te ὀστᾶ τοῦ 'Ῥήσου κατώρυξε παρὰ 
τὸν ποταμὸν καὶ τὸ χωρίον ἀποταφρεύσας ἐτείχιξε 

πρὸς τὴν σελήνην, ἡμέρας δὲ οὐκ εἰργάζοντο. καὶ δὴ 

[τὸ] πᾶν ἔργον ἐξετελέσϑη τριῶν νυκτῶν. ὡς δὲ οἵ 10 

βάρβαροι μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐλϑόντες τὸ τεῖχος εἶδον 
ἐγηγερμένον, ἐνεκάλουν “ἄγνωνι ὡς παραβάντι τὰς 

σπονδάς, ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη ἀδικεῖν. σπείσασϑαι γὰρ 
τρεῖς ἡμέρας, οὐ τρεῖς νύχτας. τούτῳ τῷ τρόπῳ τὰς 

Ἐννέα ὁδοὺς "Ayvov οἰκίσας τὴν πόλιν ᾿Δμφίπολιν 15 

ἐχάλεσεν. 

54. ΑΜΦΙΡΗΤΟΣ. : 

᾿Δμφίρητος ᾿ἀκάνϑιος λῃσταῖς ἁλοὺς, ἐς ATjuvove.52,5 
ἀχϑεὶς ἐν δεσμοῖς ἐφρουρεῖτο τῶν λῃστῶν λύτρα με- 

γάλα ἐλπιξόντων᾽ ὃ δὲ τροφῆς ἀποσχόμενος μίλτον 90 
ὕδατι ἁλμυρῷ μίξας ἔπιεν. ἐπεὶ δὲ διεχώρησεν, οἵ 
λῃσταὶ νομίσαντες αἵματος δύσιν αὐτῷ γεγονέναι τῶν 

δεσμῶν ἀνῆκαν, ὡς μὴ διὰ τὴν νόσον ἀποθάνοι καὶ 
δὴ τῶν λύτρων ἀπολουμένων. ὁ δὲ λυϑεὶς, νύχτωρ 

ἀποδρὰς, ἁλιάδος ἐπιβὰς εἰς ΄άκανϑον διεσώϑη. 25 

8 ἀποτραφεύσας F | 10 [τὸ] K cf. 1,48, 2 | 13 σπείσασϑαι 
R Heringa; στήσασϑαι F | 15 οἰκήσας F | 17 ᾿ἀμφίρητος F] Augd- 
ρετος vel ᾿ἀμφήρετος coni K | 18 A/uvov F | 91 διεχώρισεν F | 
924 λούτρων ἀπολλουμένων ἘΠ; λύτρων [στεροῖντο] ἀπολουμένων 
R; ἀπολλυμένων M. 



Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν 

Πολυαίνου στρατηγημάτων. 

“ηϊόκης p Αὐτοφραδάτης. y 
᾿Δλυάττης. n" ᾿Δρσάμης ὃ β 
“Ψαμμήτιχος 3 « Μιϑριδάτης. B 
Ἄμασις. c | Méuwis. : [^ 
Μίδας α Κερσοβλέπτης. c 
Κῦρος L ΖΣεύϑης. α 
"Agmayog α ᾿ρτάβαξος γ 
Κροῖσος. . β ᾿ἀρυάνδης. α 
Καμβύσης. α Βρέννος β 
Οἰβάρης « | ΜΜυγδόνιος e 
Ζαρεῖος £ Παιρισάδης , c 
Σιράκης α | Σεύϑης. o 
Ζώπυρος... α ΖΣείλης à c 
Ὀρόντης δ. Ὀβόρξος ὰ 
Μέρξης. . .. & | Zovgrnvog. D? 
᾿Δρταξέρξης. B | Κελτοὶ. o 
5, 
yog Vi. « Θρᾷκες. & 
Τισαφέρνης e β Σχύϑαι. c 
Φαρνάβαξος. α Ππέρσοσαι. p 
Γλὼς. α Περοίδες. α 
Δατάμης. .. £ | Ταῦροι. c 
Kooíyyeg . . α | Τρωιᾶάδες. o 
Μαύσωλος B Σαλματίδες. α 
Βόργης. α | Tvoonvíósc . c 
“Ἱφρομιχαίτης. α | Κελταὶ.. c 
"Apuoflofivng . α 

᾿ἡλυάτης B FI oni odd F | Zeopiy Eme F ! Παρισάδης 
F | Σήλης F || Ὀβόρξος Ὀβόραξος F; Βόρξος vulg. 
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BIBAION EBAOMON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν ἕβδομον βιβλίον, ἱερώτατοι βασι- 

λεῖς ᾿ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγη- 

μάτων, ἐν ᾧ καταμάϑοιτε ἄν καὶ τὰς τῶν βαρβάρων 
γνώμας οὐ παντάπασιν ἀστρατηγήτους" ἀλλὰ καὶ παρ᾽ 

ἐκείνοις μηχανὴ καὶ δόλος καὶ ἀπάτη σπουδάξεται. 

ὥστε αὐτοί τε ὑμῖν αὐτοῖς ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τοῖς ὑπὸ 

ὑμῶν πεμπομένοις πολεμάρχοις ὀρθῶς ἂν παραγγέλλοιτε 

μὴ καταφρονεῖν ὡς ἀνοήτων ἢ ἀδόλων, ἀλλὰ τούὐναν- 
τίον μηδὲν οὕτως αὐτῶν πεφυλάχϑαι ὡς τὸ δολερὸν 
καὶ ἄπιστον καὶ ἀπατηλὸν, ἰοἷς μᾶλλον ἀγάλλεται τὸ 

βαρβαρικὸν ἢ τοῖς ὅπλοις. ἄριστον δὴ φυλακτήριον 
καὶ ἀνάλωτον ἔστω πρὸς αὐτοὺς ἀπιστία, us" ἧς ἰσχὺν 

τῶν ὅπλων ἕξομεν καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς τέχνην ὀξυτέ- 
ραν μελετήσομεν προμαϑόντες αὐτῶν τὰς ἐννοίας τῶν 
στρατηγημάτων. 

1. AHIOKHZ. 

Δηιόκης ὃ Μῆδος: ἐπέϑετο τῇ Μήδων ἀρχῇ ὧδε. 
Μῆδοι νομάδες ἦσαν, πόλιν οὐκ εἶχον, ἄγοντες ἄνευ 
νόμου καὶ δίκης, ἄγοντες καὶ φέροντες ἀλλήλους. 4ηι- 

χης ἐδίκαξε τοῖς γείτοσι καὶ τὸ ἴσον ἔχειν αὐτοὺς 

10 ὡς τὸ vulg.; ὥστε F | 11 ἀγάλλεται Maasv. E; ἀγγέλεται 
F | 12 ἄριστον Heringa; ἄπιστον F; πιστὸν R | 18 ἔστω] ἐστι 
Heringa | 15 μελετήσωμεν F | 19 εἶχον, ἄγοντες Roth; εἶχον, 
ἔχοντες F; ἔχοντες vulg. 

"ei. cud 

ie | VEN 
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v. Ais 

Polyaen. VII, 1—2, 2. 815 

ἐδίδασκεν. ἤἥσϑησαν τῷ δικαστῇ, καὶ αὐτίκα κλέος ἦν 

ἐν Μήδοις αὐτοῦ. καὶ συνέϑεον ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς ἴσον 
δικαστήν. ἐπεὶ δὲ τῇ δόξῃ πάντας παρεστήσατο, τὰς 

ϑύρας κατασχίσας νύκτωρ αὐτὸς καὶ λίϑων πλήσας 

5 τὴν τύρσιν ἔδειξε μεϑ᾽ ἡμέραν τοῖς Μήδοις, ὡς ταῦτα 
δι᾽ αὐτοὺς παϑὼν καὶ κινδυνεύσας ἀποθανεῖν, ὅτι 

3 ωῳ , M - ? , , /, 

αὐτοῖς δικάξοι. τὸ πλῆϑος ἠγανάχτησαν καὶ ἀσφάλειαν 

αὐτῷ τοῦ σώματος ἐπεψηφίσαντο, χωρίον μὲν ἐνοικεῖν 
ὀχυρώτατον τὴν ἐν AyBavávow ἄκραν, φύλακας δὲ τοῦ 

10 σώματος, οὺς αὐτὸς αἱροῖτο᾽ χορηγίαν δὲ τροφῶν συνέ- 
ταξαν ἀπὸ τῶν ἱερῶν χρημάτων. ὁ δὲ ταύτην περι- 
βαλόμενος τὴν δορυφορίαν καὶ πλείονας ἀεὶ προσλαμ- 

12 3 ^ N 2 , 

βάνων ἀντὶ δικαστοῦ βασιλεὺς ἐγένετο. 

2. AATATTHZ. 613—560 

15 ᾿ἁλυάττης Κιμμερίων ἐπιστρατευσάντων ἀλλόκοτα 1 

καὶ ϑηριώδη σώματα ἐχόντων μετὰ τῆς ἄλλης δυνά- 

μεῶς καὶ τοὺς ἀλκιμωτάτους κύνας ἐπὶ τὴν μάχην 
ἐξήγαγεν, οὗ προσπλακέντες τοῖς βαρβάροις ὡς ϑηρίοις 
πολλοὺς μὲν αὐτῶν διέφϑειραν, τοὺς δὲ λοιποὺς φεύ- 

20 γειν αἰσχρῶς ἐβιάσαντο. 

e. 9, 4 ᾿Δλυάττης Κολοφωνίους πολλὴν δύναμιν ἱππικὴν 9 

ἔχοντας ἀφελέσϑαι βουλόμενος τοὺς ἵππους συμμαχίαν 

πρὸς αὐτοὺς ἐποιήσατο καὶ τὰς ἐκ τῶν στρατειῶν 

Cap. 2. Cf. C. Müller, fragm, hist. Graec. I, p. 42. 

4 ϑύρας K; οὐρὰς F; φρούρας Dm || κατασχήσας F | 5 
τύρσιν Cas.; τύρσην F | 7 δικάξοι. τὸ M; δικάξοιτο F; δικά- 
foro. τὸ vulg. | 9 ᾿ἡγβατάνοις F] ᾿Βκβατάνοις vulg. | 11 περι- 
βαλλόμενος vulg. | 14 ᾿λυάττης H; ᾿ἁλυάτης F constanter | 21 
ἱππικὴν H; om. F | 23 στρατειῶν Cas.; στρατιωτῶν F. 



814 Polyaen. VII, 2, 2—4. 

ὠφελείας ἀεὶ μείξονας ἔνεμε roig ἱππεῦσι. τέλος δὲ 

ὁ μὲν ἐν Σάρδεσιν ἦν λαμπρὰν ἀγορὰν αὐτοῖς παρα- 
σχευάξων καὶ διπλῆν τὴν μισϑοφορὰν ἑτοιμάξων, οἵ 

δὲ ἱππεῖς ἔξω τῆς πόλεως τὸ στρατόπεδον ἔχοντες, 

τοῖς ἱπποκόμοις παραδόντες τοὺς ἵππους εἴσω τειχῶν ὅ 

παρῆλϑον ἐπὶ τὴν διπλῆν μισϑοφορὰν σπουδῇ ϑέοντες. 

᾿Δλυάττης τὰ τείχη κλείσας, τοὺς ἰδίους ὁπλίτας περι- 

στήσας ἀπέκτεινε τοὺς ἱππεῖς ἅπαντας καὶ τοὺς ἵππους 

αὐτῶν τοῖς ἰδίοις ὁπλίταις ἔδωκεν. 

3. ΨΑΜΜΗΤΙΧΟΣ. 10 

681. Ψαμμήτιχος Τεμένϑη τὸν Aiyozvov βασιλέα κατέ- 

λυσεν. ὁ uiv ϑεὸς "4uuev χρωμένῳ Τεμένϑει περὶ 

Tus βασιλείας ἀνεῖλε φυλάξασϑαι τοὺς ἀλεκτρυόνας. 

Ψαμμήτιχος δὲ Πίγρητα τὸν Κᾶρα συνόντα ἔχων, παρ᾽ 

αὐτοῦ μαϑὼν, ὡς πρῶτοι Κᾶρες ἐπέϑεντο τοῖς κράνεσι 15 

λόφους, συνῆκε τοῦ λογίου καὶ πολλοὺς Κᾶρας ÉsvoAo- 

λήσας προσήγαγεν ἐπὶ τὴν Μέμφιν καὶ περὶ τὸ τῆς 

Ἴσιδος ἱερὸν ἔξω τῶν βασιλείων, [ὧν] ἀπέχει στάδια 
πέντε, συμβαλὼν μάχην ἐνίκησεν. ἀπὸ τῶν Καρῶν 

ἐχείνων μέρος τι τῆς Μέμφεως κέκληται Καρομεμφῖται. 30 

510—526 4. AMAZIX. 

Ἄμασις ἐν τῷ πρὲςἄραβας πολέμῳ κατόπιν τῶν 

Aiyvzvíov ἔϑηκε τὰ τῶν ϑεῶν ἱδρύματα τῶν μάλιστα 

Cap. 3. Cf. Aristagoras ap. Steph. Byz. s. v. ἑλληνικὸν et 
x«guxo0v. — v. Gutschmid, Philol. 10, p. 691 sqq. 

Cap. 4. Cf. v. Gutschmid ibid. 

6 ϑέοντας F | 11 Ψαμμίτιχος F | 14 Πίγρητα K; Πήγριτα 
F; Πήγρητα MD | 16 λόγου vulg. | 17 προσήγαγεν Hertlein: ef. 
ad 3, 9, 43; εἰσήγαγεν F | 18 ἔξω Bursian, quod probat Gut- 
schmid; εἴσω F | [6v] K | 20 κέκλιται F. 



CUDOMETENUN 

Polyaen. VII, 4—6, 2. 915 

τιμωμένων παρ᾽ αὐτοῖς, Vv. οὕτω προϑυμότερον κιν- 
δυνεύοιεν, νομίζοντες ἔχειν ϑεατὰς τοὺς ϑεοὺς, ἐκδό- 

τους δοῦναι τοῖς πολεμίοις οὐχ ὑπομένοντες. 

ὅ. ΜΙΔΑΣ. 

ὄ Μίδας προσποιησάμενος τελετὴν ποιεῖν τοῖς με- 

γάλοις ϑεοῖς νυκτὸς ἐξήγαγε τοὺς Φρύγας μετ᾽ αὐλῶν 

καὶ τυμπάνων καὶ κυμβάλων κρυπτὰ ἔχοντας ἐγχειρίδια. 
oí μὲν πολῖται τῶν οἰκιῶν ἐξῆλθον ἐπὶ τὴν ϑέαν, οἵ 

δὲ τυμπανίξοντες καὶ κυμβαλέίξζοντες τοὺς μὲν ϑεατὰς 

10 κατεφόνευσαν, τὰς δὲ οἰκίας αὐτῶν ἀνεῳγμένας κατα- 
λαβόντες Μίδαν τύραννον ἀνηγόρευσαν. 

|. 6. KYTPOX. 

e. 14, 21 Κῦρος Μήδοις παραταξάμενος volg ἡττήϑη. ἐπεὶ 1 sss 

δὲ τῶν Περσῶν αἱ γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα ἦσαν ἐν 
16 Πασαργάδαις, τὴν τετάρτην μάχην ἐνταῦϑα συνῆψε. 

πάλιν ἔφυγον οἵ Πέρσαι. ὡς δὲ εἶδον τὰ τέκνα καὶ 
τὰς γυναῖκας, παϑόντες ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀνέστρεψαν καὶ 

τοὺς Μήδους ἀτάκτως διώκοντας τρεψάμενοι νίκην 
τηλικαύτην ἐνίκησαν, ὡς μηκέτι Κῦρον πρὸς αὐτοὺς 

20 ἄλλης δεηϑῆναι μάχης. 
Κῦρος ἐν ταῖς πρὸς Κροῖσον ἀνοχαῖς ἀπήγαγε τὴν 2 516 

δύναμιν. ὡς δὲ νὺξ ἐπῆλθε, συντόνως ἀναστρέψας“ Τ 
ἐπὶ τὰς Σάρδεις ἤγαγε καὶ προσπεσὼν τοῖς τείχεσιν 

ἀφυλάκτοις προσϑέμενος κλίμακας κατέσχε τὰς Σάρδεις. 

Cap. 6. De fontibus οἵ. J. d 458—456. 
Cap. 6. 8 1. Cf. Polyaen. 7, 45, 2 et locos ibi taudabon. 

10 τὰς δὲ ΕἾ καὶ τὰς M | 16 ἔφευγον K ex V in fugam 
vertebantur | 19 Κῦρον) κύριον F | 22 συντόνως K; συντόμως 
F| 24 ἀφυλάκτοις K; ἀφυλάκτως F. 



316 Polyaen. VII, 6, 3— 5. 

546 9 Κῦρος ἐκράτησε 2xígÓsowv: Κροῖσος κατέσχε τὴν 
ἀκρόπολιν ἀναμένων τὴν ἐκ τῆς Ελλάδος βοήϑειαν. 

Κῦρος τοὺς οἰκείους τῶν μετὰ Κροίσου τὴν ἀκρόπολιν 

κατεχόντων δήσας ἔδειξε τοῖς πολιορκουμένοις τῷ κή- 

ρυχι προστάξας ἀνειπεῖν, ὡς παραδοῦσι μὲν τὴν ἀκρό- 5 
πολιν ἀποδώσοι τὰ οἰχεῖα σώματα, μὴ βουλομένων δὲ 

παραδοῦναι κρεμάσειε πάντας. oí δὲ τὴν ἀκρόπολιν 

ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν οἰκείων παρέδωκαν ovx ἀναμείναντες 
Κροίσου τὰς κενὰς τῶν “Ελλήνων ἐλπίδας. 

538 4 Κῦρος μετὰ τὴν ἅλωσιν Κροίσου “υδῶν πάλιν 10 

ἀποστάντων αὐτὸς ἐλαύνων ἐπὶ Βαβυλῶνος Μαξάρην 

τὸν Μῆδον κατέπεμψε προστάξας, ὅταν κατάσχῃ τὴν 
χώραν, ἀφελέσϑαι τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἵππους, καὶ στολὴν 

γυναικείαν αὐτοὺς ἀναγκάσαι φορεῖν, καὶ μήτε τοξεύειν 
μήτε ἱππεύειν ἔτι μανϑάνειν, ὑφαίνειν δὲ καὶ ψάλλειν 15 

ἅπαντας τοῖς ἐπιτηδεύμασι τούτοις. ὡς ἔοικε, τὰς ψυχὰς 

αὐτῶν ἐκϑηλῦναι προαιρούμενος. ἀμέλει βαρβάρων 
ἀπολεμώτατοι γεγόνασιν “υδοὶ πρόσϑεν ὄντες πολε- 

μικώτατοι. 
538 5 Κῦρος Βαβυλῶνα πολιορκῶν, ἐπειδὴ συνετέλεσε 20 

τὰς διώρυχας τοῦ Εὐφράτου διὰ τῆς πόλεως δέοντος, 

Cap. 6. 8 3. Cf. Duncker, Gesch. d. Altert. IV, p. 298. 
Cap. 6. $ 4. Cf. Herod. 1, 1555sq.; Iust. 1, 7, 11; Plut. 

apophth. reg. et imp. Xerxes 2. 
Cap. 6. 8 5. Cf. Herod. 1, 191; Xenoph. inst. Cyri 7,5; 

Front. strat. 3, 7, 8. — Duncker, Gesch. d. Altert. IV, p. 344 sqq. 

1 κατεῖχε K | 4 κατεχόντων ΕἸ κατασχόντων D; om. M | 
6 ἀποδώσει Hertlein | 7 κρεμάσειε EF; χρεμάσει Hertlein; κρε- 
μάσοι K|8 ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ D vulg.: ef. 6, 12. 6,50. 8,8 Ϊ ἀνα- 
μένοντες M || 11 “Μαξάρην τὸν Μῆδον vulg.; Μαράξην τὸν Μίδον 
F | 12 κατέπεμψε K; κατέπεμπε F | 18 oi Avàol vulg. | 21 [ov] 
διὰ Hertlein. 
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Polyaen. VII, 6, 5—7. 317 

ἀνήγαγε τὸ στρατόπεδον μακροτάτῳ᾽ Βαβυλώνιοι vouc- 

σαντες αὐτὸν ἀπεγνωκέναι τῆς πολιορκίας τὸ σφοδρὸν 
τῶν φυλακῶν ἀνῆκαν. ὁ δὲ τὸν ποταμὸν ἀποστρέψας, 
τὴν δύναμιν ἐπαγαγὼν συντόμως κατὰ τὴν χώραν τοῦ 

ἀρχαίου ῥεύματος υπεισήγαγε τοὺς στρατιώτας καὶ τῆς 
Βαβυλῶνος ἐκράτησεν. 

Κῦρος Κροίσῳ παρετάσσετο. Δυδοῖς ἦσαν ἵππεῖς Ó 546 

πολλοὶ καὶ μέγα ἐπὶ τούτοις ἐφρόνει Κροῖσος. Κροίσου 
ἀχρεῖον τὸ ἱππικὸν ἀπέφηνε Κῦρος προτάξας τῶν 

ἰδίων ὁπλιτῶν καμήλους πολλάς" ἵππος δὲ καμήλου 

φεύγει καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ὀδμήν. αὐτίκα δὴ φεύ- 

γοντες οἵ ἵπποι τοὺς “υδοὺς ὑπεξέφερον, ὥστε ἦν 

Κύρῳ νίκη καὶ πρό γε τῆς μάχης. 

Κῦρος Πέρσας ἀποστῆναι Μήδων ἔπεισεν cs. 55s 

δείξας χωρίον αὐτοῖς ἀργὸν καὶ ἀκανθῶδες ἐκέλευσεν 
€ - ^ "n ^ ' - , e , - ἡμερῶσαι" οἵ δὲ σὺν πολλῷ πόνῳ ἡμέρωσαν. τῆς 
ς ΄ 22 NT D er e ME S ETC 
υστεραίας éxtAevos λουσαμένους ἥκειν. ἐπεὶ δὲ ἥκον, 

προέϑηκεν αὐτοῖς εὐωχίαν ἄφϑονον καὶ μετὰ τὴν 

εὐωχίαν ἤρετο, ποτέρα κρείσσων ἡμέρα. ot δὲ ὧμο- 

λόγησαν τῆς χϑὲς τὴν σήμερον τόσῳ κρείττονα, ὅσῳ 

κακοδαιμονίας εὐδαιμονίαν. “οὐκοῦν᾽, ὁ Κῦρος ἔφη, 
"rà τῆς εὐδαιμονίας ἀγαϑὰ ἕξετε, ἣν τῆς Μήδων δου- 
λείας ἀποστῆτε. Πέρσαι μὴ μελλήσαντες ἀφίστανται 

Cap. 6. 8 6. Ex Herod. 1, 80; cf. Front. strat. 2, 4, 12. 
Cap. 6. $ 7. Cf. Herod. 1, 126; Iust. 1, 6, 4; Front. strat. 

1, 11, 19. 
΄ 

8 φυλακῶν K; φυλάκων F | 7 παρετάσσετο ΕἾ ἀντιπαρε- 
τάσσετο Cas. | οἵ ἱππεῖς vulg. [[ 8 Κροῖσος. Κροίσου W; Κροῖσον 
F; Κροίσου MV; Κροῖσος. Κροίσῳ Cas. K | 10 ἐδέων Sittl; 
ἱππέων καὶ Hertlein: cf. Herod. 1,80; ἱππικῶν F | 22 εἰ τῆς 
D; τῆς inclusit Καὶ | 23 μελήσαντες F. 
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318 Polyaen. VII, 6, 7—10. 

καὶ βασιλέα Κῦρον στησάμενοι αὐτούς τε Μήδους 
κατέλυσαν καὶ τῆς ἄλλης ᾿Δσίας ἦρξαν. 

538 8 Κῦρος Βαβυλῶνα ἐπολιόρκει" Βαβυλώνιοι πολλῶν 

ἐτῶν σιτία ἔχοντες κατεγέλων τῆς πολιορκίας. Κῦρος 

διὰ μέσης τὸν Εὐφράτην ῥέοντα διώρυχα τεμὼν [εἰς] 5 

τὸ πλησίον ἕλος ὑπεξήγαγε. Βαβυλώνιοι πιεῖν ὕδωρ 

οὐχ ἔχοντες αὐτίκα σφᾶς αὐτοὺς Κύρῳ παρέδωκαν. 
568 9 Κῦρος ἡττώμενος Μήδων κατέφυγεν ἐς Παδαρ- 9.:13,10 

γάδας. πολλῶν Περσῶν αὐτομολούντων ἔφη πρὸς 

αὐτοὺς “αὔριον ἀφίξονται ἡμῖν σύμμαχοι δέκα μυριάδες 10 
ἀνδρῶν πολεμίων Μήδοις" ἀλλὰ ἐς τὴν ὑποδοχὴν τῶν 
συμμάχων ἕκαστος ὑμῶν κομισάτω φάκελλον ξύλων. 
oí μὲν ἐχόμισαν, of δὲ αὐτόμολοι ταῦτα Μήδοις ἀνήγ- 

γειλαν. ἐπεὶ δὲ νὺξ ἦν, κελεύει Κῦρος ἕκαστον ὑφάψαι 
τὸν ἑαυτοῦ φάκελλον. Μῆδοι πολλὴν φλόγα λάμπουσαν 15 

ἰδόντες πιστεύσαντες ἥκειν τοὺς συμμάχους ἔφυγον. 

546 10 Κῦρος πολιορκῶν Σάρδεις ξύλα πολλὰ μακρὰ e. 54,3: 

ἰσομήκη τοῖς τείχεσιν ἐπιστήσας αὐτοῖς εἴδωλα πώγω- 

νας ἔχοντα καὶ Περσικὴν ἐσθῆτα καὶ φαρέτρας κατὰ 

νώτου καὶ τόξα μετὰ χεῖρας νύκτωρ προσήγαγεν ὑπερ- 20 

ἔχοντα (πυρὶ) τῶν τειχῶν τῆς ἄκρας. ὁ δὲ κατὰ «τὰ 

Cap. 6. 8 8. Cf. Herod. 1, 190 sq. 
Cap. 6. $ 10. Ex Ctesia pg. 46. 60 ed. Müller; cf. Front. 

strat. 3, 8, 3. — Schubert, Gesch. d. Kónige v. Lydien, 1884, 
p. 100 sqq. 

2 ᾿Δσίας ἄλλης vulg.; cf. 1,1,1} 5 [εἰς] add. vulg. 1.6 ὑπεξ- 
ήγαγε ΕἸ ἐξήγαγε Μ vulg.; ᾿σαγαγὼν» Herod. | 7 τῷ Κύρῳ 
vulg. | 9 πολλῶν δὲ H | 10 ὑμῖν H | 11 πρὸς τὴν H.| 12 φάκελλον 
(sic ,quoque v. 15) FH; φάκελον vulg. || ξύλων FH; ξύλου P | 
14 ἐπεὶ δὲ H; ἐπειδὴ F: cf. 7,8,2 || 16 ἔφυγον HV; ἔφευγον 
Ε ] 17 μακρὰ om. vulg.; cf. Ctes, ἐπὶ τοῖς ve y ξύλοις, 18 
αὐτοῖς V impositisque in ea simulacris ; αὐτὸς F | 19 φαρέτραν 
D | 20 ὑπερέχοντα vulg.; ὑπερέχοντας F | 21 πυρὶ F; περὲ 
MD; del. Hertlein. 



Polyaen. VII, 6, 10—8, 1. 919 

ἕτερα μέρη τῆς πόλεως προσέβαλεν ἀρχομένης ἡμέρας. 
ἡ δὲ στρατιὰ τοῦ Κροίσου ἀπομαχομένη τὰς τοῦ Κύρου 
προσβολὰς, ἐπειδή τινες αὐτῶν ἐπιστραφέντες εἶδον 

ἀπὸ μακροῦ τὰ εἴδωλα ὑπὲρ τὴν ἄκραν, ἀνεβόησαν" 
ὅ πάντας δὲ εἷλε φόβος ὡς ἤδη τῆς ἄκρας ὑπὸ Περσῶν 

κατειλημμένης. τὰς πύλας ἀνοίξαντες ἄλλος ἄλλῃ ἔφευ- 

yov: Κῦρος δὲ Σάρδεις κατὰ κράτος εἷλεν. 

7. ΑΡΠΑΓῸΣ. 

“Ἄρπαγος ἐπιστολὴν Κύρῳ κρύφα πέμπων ἀνέσχισε c. 58 
10 λαγὼν καὶ τὰ γράμματα ἔνδον κατακρύψας πάλιν αὖϑις 

συνέρραψε καὶ τῷ κομίξοντι λίνα ϑηρατικὰ περιέϑηκεν, 

ἵνα λάϑῃ τοὺς φύλακας τῶν ὁδῶν. 

8. ΚΡΟΙΣΟΣ. 

.12, 11 Κροῖσος, τῶν “Ελλήνων συμμάχων βραδυνόντων, 1 δ46 

15 τοὺς ἰσχυροτάτους καὶ μεγίστους τῶν “υδῶν EAAQvi- 

τοῖς ὅπλοις κατεσκεύασεν" οἱ δὲ τοῦ Κύρου στρατιῶται 

3 ἢ, τὸ ἄηϑες τῆς ̓ Ελληνικῆς ὁπλίσεως ,ματεπλάγησαν. ἀλλὰ 

μὴν καὶ τῶν δοράτων χρουομένων πρὸς τὰς ἀσπίδας 

ὃ ψόφος τοὺς Πέρσας ἐτάφαττεν᾽ ἥ γε μὴν αὐγὴ τῶν 
20 ἐπιχάλκων ἀσπίδων τὰς ὄψεις τῶν Περσικῶν ἵππων 

ἀπέστρεφεν. ὥστε Κῦρος ἡττηϑεὶς τριῶν μηνῶν σπον- 
δὰς πρὸς Κροῖσον ἐποιήσατο. 

Cap. 7. Of. Herod. 1, 193; Iust. 1, 5, 10. 
Cap. 8. Cf. Schubert, Gesch. d. Kónige v. Lydien, 1884, 

p. 100. 

1 ἕτερα 1M. ἄκρα F | προσέβαλεν vulg.; προσέβαλλεν F || 
9 veg... προσβολὰς Markland ad Max. Tyr. 1,3 , quod probat 
Hertlein coll. 8, 93, 10; ταῖς... προσβολαῖς F Ἰ 4 ἀκρὰν, ἀνε- 
βόησαν Καὶ; ἀκράνεβοησαν E; cf. 2, 1, 22. 3, 9, 89. 3, 11, 15 etc. | 
6 ἔφευγον F; ἔφυγον D vulg.; ᾿εἰς φυγὴν ἐτράποντο Ctes. | 
9 πέμψων Seybold. | 21 Mei F] κατήστραψεν Hertlein 
coll. Plut. Timol. 28, sed cf. 4, 7,9 
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320 Polyaen. VII, 8, 2—10. 

Κροῖσος ἡττηϑεὶς περὶ Καππαδοκίαν ὑπὸ Κύρου, 
βουλόμενος ἀποδρᾶναι προσέταξε τοῖς στρατιώταις ξύλα 
πολλὰ κομίξειν. ταῦτα νήσας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ στενῆς 
οὔσης, ἐπεὶ νὺξ ἦν, αὐτὸς μὲν τὴν δύναμιν ὑπεξῆγε 
σπουδῇ πολλῆ, ἱππεῖς δὲ τοὺς ἐλαφροτάτους κατέλιπεν 

ὑπαυγαξούσης ἕω τὴν ὕλην καταπρήσοντας. Κροῖσος 

μὲν δὴ τῇ φυγῇ προέλαβε, Κῦρος δὲ ὑπὸ τῆς φλογὸς 

διώκειν ἐκωλύετο. 

9. ΚΑΜΒΥΣΗΣ. 

Καμβύσης Πηλούσιον ἐπολιόρκει. Αἰγύπτιοι καρ- 

τερῶς ἀνϑίσταντο ἀποκλείοντες τῆς Αἰγύπτου τὰς ἐσβο- 
λὰς καὶ πολλὰ προσάγοντες μηχανήματα ἠφίεσαν κατα- 

πέλτας ὀξυβελεῖς, πέτρους καὶ πῦρ. Καμβύσης ὅσα 

σέβουσιν Αἰγύπτιοι ξῷα, κύνας. πρόβατα, αἰλούρους, 

ἴβεις, πρὸ τῆς ἑαυτοῦ στρατιᾶς ἔταξεν. Δἰγύπτιοι δὲ 

βάλλοντες ἐπαύσαντο φόβῳ τοῦ πλῆξαί τι τῶν ἱερῶν 

ξῴων. οὕτω Καμβύσης Πηλούσιον ἑλὼν εἴσω τῆς 
Αἰγύπτου παρῆλϑεν. 

10. ΟΙΒΑΡΗΣ. 

Οἱ περὶ Δαρεῖον ἑπτὰ σατράπαι τοὺς μάγους 

ἄρχοντας Περσῶν καταλύσαντες ἐβουλεύοντο τῆς ἀρχῆς 

πέρι. ἔδοξεν ἵπποις ἐποχουμένους ἄστεος ἔξω προελϑεῖν" 

Cap. 10. Cf. Herod. 8, 85 sq.; lust. 1, 10, 8---10. 

4 ὑπεξῆγε ΕἸ ἐπεξῆγε D | ὅ κατέλιπεν ΕἼ κατέλιπον vulg. | 
8 διώκειν om. vulg. | 10 καρτερῶς F] κρατερῶς D vulg.; cf. 
2,1, 19 et ad 1,38,2 | 11 ἐσβολὰς ΕἸ ἐμβολὰς MD | 12 καὶ πρὸς 
τοὺς προσάγοντας Καὶ || ἠφίεσαν W coll. 2,25. 4, 6,8. 6, 8; ἐφέεσαν 
F; ἀφίεσαν Cas.| 15 sific F | 16 βάλλοντες vulg.; βαλόντες F || 
22 ἵπποις M; ἵππους F | [vo?] ἄστεος K. 

10 

15 

20 



Polyaen. VII, 10—11, 2. 521 

ὅτου δ᾽ ἂν πρῶτος ἵππος χρεμετίσῃ, καὶ δὴ βασιλεὺς 
ἔστω οὗτος. Οἰβάρης, ἱπποχόμος Zfagsíov, μαϑὼν τὰ 

βεβουλευμένα ἤγαγεν αὐτοῦ τὸν ἵππον πρὸ μιᾶς ἡμέρας 
εἰς τὸ προσυγκχείμενον χωρίον καὶ παραστησάμενος 

ὅ ϑήλειαν ἵππον ἐπαφῆκε τὸν ἄρρενα. τοῦτο πράξας 

ἐπανήγαγε τὸν ἵππον. τῆς ὑστεραίας ὃ ΖΙαρεῖος ἐπ- 

οχούμενος ἧκε μετὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν" ὁ δὲ ἵππος 

αὐτοῦ γνωρίσας τὸν τόπον τῆς συνουσίας ἐρωτικόν 
τι παϑὼν πρῶτος ἐχφεμέτισεν. oí σατράπαι καταπη- 

10 δήσαντες ΖΙαρεῖον προσεκύνησαν καὶ βασιλέα Περσῶν 

ἐστήσαντο. 

11, ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. 

ΖΙαρεῖος παρετάσσετο Σκύϑαις. λαγὼς διήιξε παρὰ 1518: 

τὴν Σκυϑικὴν φάλαγγα. Σκύϑανι μὲν ἐδίωκον τὸν 

15 λαγωόν. Δαρεῖος δὲ “ἄξιον᾽ ἔφη ᾿Σκύϑας φεύγειν, 

οἱ τοσοῦτον ἡμῶν καταφρονοῦσιν, ὥστε Πέρσας κατα- 

λιπόντες τὸν λαγωὸν διώκουσι". καὶ δὴ τὸ ἀνακλητι- 
κὸν σημήνας περὶ ἀναχωρήσεως ἐβουλεύσατο. 

e. 30, 4 ΖΙαρεῖος μέλλων τοῖς μάγοις νύχτωρ ἐπιτίϑεσϑαι 2 5 

20 μετὰ τῶν ἑπτὰ Περσῶν, ἵνα ἐν σχκέτῳ δύναιντο γι- 

γνώσκειν ἀλλήλους, συνεβούλευσε τὸ τιαρόδεσμον, ὃ 

τῆς κεφαλῆς ὄπισϑεν ἀποσφίγγει τὴν τιάραν, αὐτοὺς 

Cap. 11. De fontibus cf. J. p. 458—460. 
Cap. 11. $ 1. Ex Herodoto 4, 134. 

1 ὅτου δ᾽ à» ΕἸ ὅτου dv Hercher, Hermes 9, p. 112 | " 
ἵππος K coll. Herod. óvev ἂν ὃ ἵππος | 4 προσυγκείμενον 
προκείμενον F | 9 οἵ δὲ M | 18 “διήιξε W ex Herod.; διήλαξε 
F; διήλασε Heringa 129 | 18 σημήνας F] σημάνας M | 21 τὸ H; 
om. F | 22 ózic9sv vulg.; ὄπιϑεν F. 

PoLvAENVS, ed. Melber. ] 21 



3 

518?4 

5 

322 | Polyaen. VII, 11, 2—5. 

ἐς μέτωπον περιαγαγεῖν, ἵνα σημεῖον ἢ [τὸ] ἅμμα τῆς 

τιάρας (χουμίτρας) ἁπτομένοις τοῦ μετώπου. 

Δαρεῖος πρῶτος φόρους ἔταξε τοῖς ἔϑνεσιν" ὅπως 

δὲ μὴ χαλεπήνειαν, οὐκ αὐτὸς ἔταξεν, ἀλλὰ τοῖς σα- 
τράπαις τάξαι προσέταξε. τῶν δὲ δὁρισάντων μεγάλους 
φόρους αὐτὸς προέγραψε τοὺς ἡμίσεις χαρίξεσϑαι τοῖς 

ὑπηκόοις. οἱ δὲ ἄσμενοι τοὺς ἡμίσεις τελεῖν ὑπέστη- 
σαν ὡς ἤδη μεγάλην εὐεργεσίαν παρὰ τοῦ βασιλέως 
λαβόντες. ; 

Δαρεῖος ἐπὶ Σκύϑας ἐλάσας οὔτε Σχύϑας ἑλεῖν 

οἷός τε ἦν οὔτε σιτίων ηὐπόρει. περὶ δρασμοῦ σκέψις 
3 er $ , ' , ^ , 
Qv. Ozog ovv λᾶάϑοι rovg Σικύϑας, τὸ στρατόπεδον 

ὡς εἶχεν ἐᾷ κατὰ χώραν μένειν — ἦσαν ἐν αὐτῷ 
τραυματίαι πολλοὶ, ὄνοι, ἡμίονοι, κύνες —, ἀλλὰ καὶ 

A] * Ἁ Ἁ , 3 - - 

πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτὲς ἐκέλευσεν ἀνακαῦσαι. ταῦτα 

δὴ ὁρῶντες οἵ Σχύϑαι, ἀκούοντες τοῦ ταράχου τῶν 
ξώων καὶ τὰς σκηνὰς ἀκεραίους ὁρῶντες ᾧοντο παρεῖναι 

^ L ri $q.» 3 ᾿ - , 

τοὺς Πέρσας. oí δὲ ἄρα σαν πρὸ πολλοῦ πεφευγότες. 

Σκχύϑαι δὲ ὀψὲ τὴν ἀπόδρασιν μαϑόντες ἐπεχείρουν 

διώκειν, ovg καταλαβεῖν αὐτοῖς δυνατὸν ἦν οὐκέτι. 

10 

1ὅ 

20 

Δαρεῖος Καλχηδόνα ἐπολιόρκει. Καλχηδόνιοι τευ- ὁ. 54, 22 

χῶν ὀχυρότητι καὶ παρασκευῇ τροφῶν ϑαρροῦντες 

ἥκιστα τῆς πολιορκίας ἐφρόντιξον. Ζαρεῖος τὴν μὲν 

Cap. 11. 8 8. Cf. Plut. apophth. reg. et imp. Dar. 2. 
Cap. 11. 8 4. Cf. Herod. 3, 135; Front. strat. 1, 5, 25. 
Cap. 11. 8 5. Cf. Ctes. apud Photium, 8 16 sq. — J. p. 460. 

17 vulg.; ἦν F || [τὸ] K | &ype F] ἅμα M vulg. | 2 (χουμέ- 
rovg) del. Roth ut glossam, quam ἤγουν μέτρας fuisse censuit 
Hertlein || 6 zooéyoows W ut 7, 11, 7; προσέγραψε F [[|χαρέξεσϑαι 
R; χαριξόμενος EF; χαριξόμεϑα K | 11 ηὐπόρει scripsi, cf. ad 
4, 9,90; εὐπόρει K; εὐπορία F | 21 Καλχηδόνα, Καλχηδόνιοι F] 
Καρχηδόνιοι M; Χαλκηδόνιοι D vulg. Ctesias: cf. Eckhel, doctr. 
num. 2, p. 411 sq. 



Polyaen. VII, 11, 5— 7. 323 

στρατιὰν οὐ προσῆγε τοῖς τείχεσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν χώ- 
ραν ἔβλαπτε, προσποιούμενος δὲ ἀναμένειν συμμαχίαν 
μείξονα τὴν ἡσυχίαν ἦγε. τῶν δὲ Καλχηδονίων τειχο- 

φυλακούντων ἀπὸ τοῦ καλουμένου ᾿Ζφασίου λόφου, 

πεντεκαίδεκα στάδια τῆς πόλεως ἀπέχοντος, ἤρξαντο 

μεταλλεύειν ὑπόνομον οἵ Πέρσαι. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν 
ἀγορὰν ὀρύσσοντες ἐγένοντο τεκμαιράμενοι ῥίξαις τῶν 

ἐλαιῶν, oV περὶ τὴν ἀγορὰν ἐπεφύκεσαν, νύκτα ἀνα- 

μείναντες, τὸν ὑπόνομον ἀναστομώσαντες ἀνέβησαν 

10 ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ τὴν πόλιν ἄνευ μάχης κατὰ κράτος 
εἷλον Καλχηδονίων τὰ τείχη φυλαττόντων. 

e. 38, ὅ ΖΙαρεῖος ἐπολέμει Σάκαις τριχῆ διῃρημένοις. μιᾶς 6 

ἐχράτησε μοίρας" τῶν δὲ Σακῶν μυρίων ξώντων ἁλόν- 

τῶν τὰς. ἐσθῆτας καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰ ὅπλα περιέϑηκε 
15 τοῖς Πέρσαις καὶ προσῆγεν αὐτοὺς τῇ δευτέρᾳ μοίρᾳ 

τῶν Σακῶν νόμῳ φιλίας ἠρέμα βαδίξοντας. οἱ δὲ 

Σάκαι τῷ σχήματι τῶν ἐσθήτων καὶ τῶν ὅπλων ἐξα- 

πατώμενοι φιλοφρόνως προσελϑόντες ὡς οἰκείους ἡσπά- 

ξοντο. Πέρσαι δὲ, ἦν γὰρ αὐτοῖς παράγγελμα, πάντας 

20 ἐφόνευσαν καὶ μεταβάντες ἐπὶ τὴν τρίτην μοῖραν Σακῶν 

ἀμαχεὶ τούτων ἐκράτησαν" οὐδὲ γὰρ ἀντέστησαν τῶν 

δύο μοιρῶν προηττημένων. 
Δαρεῖος Αἰγυπτίων οὐ φερόντων ᾿Δρυάνδου τοῦ 1 

σατράπου τὴν ὠμότητα καὶ διὰ τοῦτο ἀποστάντων 

Qx 

3 Καρχηδονίων F (et sic v. 11) | 4 τῶν ἀπὸ F | 7 cex- 
μαιράμενοι F] τεκμαιρόμενοι W 12 Σάκαις vulg.; Σάκκαις 
F (et sic semper) | 18 Σάκκων F l μυρίων (i. e. ,ἡ ξώντων ἁλόν- 
των Ὗ: ξόντων ἁλόντων EF; ἱξώντων ἁλόντων M; ἱξόντων D; 
ἁλόντων K; πεσόντων H: cf. 8,10,1 extr. | 14 καὶ τὸν κόσμον 
cum HM om. W coll. infra v. 17 οὖ 7, 28, 2 | 21 ἀμαχὶ vulg. | 
22 μοιρῶν vulg.; μερῶν F J| 23 Movdvàov Heringa ex Herodoto, 
et sic 7,84. 8,47; Ὀρυάνδρου F, quod probat Gutschmid 
Philol. 9, Ῥ. 148. 

2 
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324 Polyaen. VII, 11, 1--12.Ψ 

αὐτὸς διὰ τῆς ἐρήμης ᾿Δραβίας ὁδεύσας ἧκεν εἰς Μέμ- 
φιν. ἔτυχον δὲ Αἰγύπτιοι τὸν "Amw ἀφανῆ γεγονότα 

κατ᾽ ἐκείνας τὰς ἡμέρας πενθοῦντες. Ζαρεῖος προέ- 

γραψε τῷ ἀγαγόντι τὸν ἅπιν δώσειν ἑκατὸν τάλαντα 

χρυσίου. οἱ δὲ τὴν εὐσέβειαν αὐτοῦ ϑαυμάσαντες 5 
οὐχέτι μετὰ τῶν ἀποστάντων ἐτράποντο, ἀλλὰ σφᾶς 

αὐτοὺς Δαρείῳ παρέδωκαν. 

12. ΣΙΡΑΚΗΣ. 

ΖΙαρεῖος ἐπὶ Σάκας ἐστράτευσεν. οἵ βασιλεῖς τῶν 

Σακῶν. Σακεσφάρης, ᾿4μόργης. Θάμυρις ἐβουλεύοντο 10 

ἐν ἐρήμῳ χωρίῳ περὶ τῶν παρόντων. ἱπποφορβὸς 

ἀνὴρ, Σιράκης, προσῆλϑεν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενος δια- 

φϑείρειν τὸ Περσῶν στράτευμα, ἐὰν τοῖς παισὶν αὐτοῦ 

καὶ τοῖς ἐγγόνοις δώσειν οἴκους καὶ χρήματα ὀμόσωσιν. 

οἵ μὲν ὥμοσαν, ὃ δὲ σπασάμενος τὴν παραξιφίδα 15 

ἀφεῖλεν αὑτοῦ ῥῖνα καὶ ὦτα καὶ τὸ ἄλλο σῶμα δεινῶς 
ἐλωβήσατο: καὶ αὐτομολήσας πρὸς Ζαρεῖον ταῦτα ἔφη 

παϑεῖν ὑπὸ τῶν ἐν Σάκαις βασιλέων. ΖΔαρεῖος ἐπέ- 

στευσε τῷ μεγέϑει τῆς συμφορᾶς, ὃ δὲ Σιράκης ἐπι- 

καλούμενος πῦρ ἀϑάνατον καὶ ἱερὸν ὕδωρ “τιμωρίαν 20 

παρὰ Περσῶν᾽ ἔφη “λαβεῖν ἐσπούδακα. ὃ δὲ τρόπος" 
Σάκαι τῆς ἐπιούδης νυχτὸς ἀπαίρειν μέλλουσιν" εἰ δὲ 

ἡμεῖς διὰ συντομωτέρας ὁδοῦ προλάβοιμεν τὴν χώραν, 

1 ἐρήμης ΕἸ ἐρήμου M: cf. ad 2,1,11 || 2 εὔτυχον F 8 
προέγραψε vulg.; προσέγραψε F | 5 ϑαυμάσαντες ΕἾ μαϑόντες 
M]|S8 Σιράκης F; Σειράκης M | 10 A4uóoyge Hemsterhuis. ad 
Lucian. (ed. Bipont. 3, p. 393) coll. Ctes. fr. 3 et Theon. pro- 
gymn. 9, 10; Ὁμάργης Εἰ; Ὁμάρτης rex laüdatur a Charete Mi- 
tylenaeo ap. Athen. 13, 575b || 12 ἐπαγγελόμενος F || διαφϑερεῖν 
K | 15 παραξιφίδα vulg.; παραξιφέδαν F | 16 αὐτοῦ F | 17 ἔφη 
M; ἔδει F | 23 προλάβωμεν vulg. 
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ἐφ᾽ ἣν ἐχεῖνοι στέλλονται, ὥσπερ ἐν πάγῃ πάντας 

αἵρήσομεν. ἐγὼ δὲ ἱπποφορβὸς ὧν καὶ τὴν ἐπιστήμην 

τῆς χώρας ἁπάσης ἔχων ἡγήσομαι" σιτία δὲ καὶ ποτὰ 

ἑπτὰ ἡμερῶν ἐπαγώμεθα. ὃ μὲν ἡγήσατο τῆς ὁδοῦ. 
προάγων δὲ τῶν στρατιωτῶν ἡμέρας ἑπτὰ καὶ κατα- 
στήσας ἐς μέσην τὴν ἄνυδρον, ἐπιλιπόντος τοῦ ὕδατος 
καὶ τῶν σιτίων, τοῦ χιλιάρχου ἹΡανοσβάτου “τί σοι 
ἔδοξεν εἰπόντος “ἐξαπατῆσαι τηλικοῦτον βασιλέα καὶ 

τοσοῦτο πλῆϑος Περσῶν καὶ ἀγαγεῖν ἐς χώραν ἄνυ- 

δρον, ἐν ἧ μήτε ὄρνεον ὁρῶμεν μήτε ϑηρίον καὶ οὔτε 

προϊέναι δυνατὸν οὔτε ἀναχωρεῖν; ὁ δὲ συγκροτήσας 

τὼ χεῖρε καὶ μεγάλα ἀναγελάσας “ἐγὼ ἔφη νενίκηκα" 

βουλόμενος γὰρ σῶσαι Σάκας τοὺς ἐμοὺς πολίτας δέψεν 

καὶ λιμῷ Πέρσας ἀπολώλεκα.. ὃ μὲν χιλίαρχος τοῦ 
16 Σιράκου παραχρῆμα τὴν κεφαλὴν ἀπέχοψε, ΖΙαρεῖος 

20 

25 

δ᾽ ἀναβὰς ἐπὶ λόφον ὑψηλὸν, τὸν χάνδυν καὶ τὴν 

τιάραν τῷ σκήπτρῳ περιϑεὶς καὶ τὸ διάδημα τὸ βασιλι- 
κὸν περιδήσας κατέπηξεν ἐπὶ γῆς" καὶ --- ἦν γὰρ ἐπιτολὴ 
τοῦ ἡλίου --- ηὔξατο τῷ ᾿Ζπόλλωνι, εἰ χρεὼν σωϑῆναι 

Πέρσας, ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ παρασχεῖν. ὁ ϑεὸς ἐπήκουσε" 

καὶ ὄμβρος κατερράγη πολύς. τοῦτον ὑποδεξάμενοι 

δέρμασι καὶ ἀγγείοις οἵ Πέρσαι διεσώϑησαν ἐπὶ Βάκ- 

τρον ποταμὸν τῷ ϑεῷ χάριν ὑπὲρ σωτηρίας εἰδότες" 

ὅσον δὲ ἐπὶ τῇ ἀπάτῃ τοῦ ἱπποφορβοῦ πάντες [ἂν] διε- 
φϑάρησαν. τοῦτον τὸν ἱπποφορβὸν ὕστερον καὶ Ζώπυ- 

ρος μιμησάμενος καὶ ἀκρωτηριάσας τὸ πρόσωπον Βα- 
βυλωνίους ἐξαπατήσας ἐχειρώσατο. 

1 πάγει F | 4 ἐπαγώμεϑα vulg.; ἐπαγόμεϑα F ] 9 τοσοῦτο 
ΕἼ τοσοῦτον vulg. | 18 ἐπιτολὴ ... τοῦ ἡλίου F; ἐπιτολὴ τοῦ 
ἡλίου; ἐπὶ πολὺ D || 24 [dv] inserui: cf. 4, 6, 11 extr. | 25 τοῦτον 
τὸν M; τὸν om. F. 
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13. ΖΩΠΥΡΟΣ. 

518 Δαρεῖος πολιορκῶν Βαβυλῶνα χρόνῳ μακρῷ τὴν e.415 

πόλιν ἑλεῖν οὐχ οἷός τε ἦν. Ζώπυρος Δαρείου σατρά- 

πης ἀκρωτηριάσας τὸ πρόσωπον ἧκεν αὐτόμολος ὡς 
ταῦτα δὴ ὑπὸ Ζαρείου παϑών. Βαβυλώνιοι πιστεύουσι 5 

τῇ ὄψει τῆς συμφορᾶς καὶ τῷ Ζωπύρῳ τὴν πόλιν 
ἐπιτρέπουσιν. ὃ δὲ νύκτωρ ἀνοίγει τὰς πύλας. καὶ 

Δαρεῖος κρατήσας Βαβυλῶνος ᾿ἐκεῖνο δὴ τὸ λαμπρὸν 
ἐφθέγξατο" "ἀλλ᾽ οὐδὲ εἴκοσι Βαβυλῶνας ἑλεῖν ἐβουλό- 
μὴν ἂν, ἐφ᾽ ors ὁρᾶν τοιαῦτα παϑόντα Ζώπυρον. 10 

14. OPONTHZ. 

ss5 1 Βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης Ὀρόντῃ προσέταξε " Tnoífa£ov e. 51, 1 

Κύπρου σατράπην ἄγε μοι δεδεμένον". Ὀρόντης, ἐδε- 

δοίκει γὰρ Τηρίβαξον, λόχῳ τὸν ἄνδρα εἷλεν. ὃ δὲ 
λόχος" ἦν οἶκος, ἐν ᾧ βόϑρος βαϑύς. ἄνω τοῦ βόϑρου 15 

κλίνην ἔϑηκεν οὐκ ἐντεταμένην, ἀλλὰ στρώμασι ποικί- 
λοις κεχοσμημένην. καλεῖ Τηρίβαξον ὡς διαλεξόμενος 

περὶ ἀπορρήτων. Τηρίβαξος εἰσέρχεται καὶ καϑιξάνει 

καὶ διὰ τῆς κλίνης εἰς τὸν βόϑρον καταφέρεται καὶ 

συλληφϑεὶς ἀναπέμπεται. βασιλεῖ δεδεμένος. 20 

Cap. 13. Cf. Herod. 3,153 sq.; Iust. 1, 10, 15; Front. strat. 
8, 8, 4; Plut. apophth. reg. et imp. Dar. 4. 

Cap. 14. De fontibus cf. J. p. 460—462, 
Cap. 14. 8 1. Cf. Diod. 15,8, 3. 

4 ἀκροτηριάσας Ε|9 εἴκοσι] ut Herod.; δέκα Diod.; ἑκατὸν 
Plut. | é4eiv W; ἔχειν F; λαβεῖν Diod. Plut. | 11 ᾿ἀρταξέρξης 
vulg. (quae p. 321, 1 inscripsit Ὀρόντης) ᾿ 16 λόχος" 7 sie distinxit 
W coll. p. 324,21 1 17 διαλεξόμενος περὶ ἀπορρήτων" Tnoífatos 
W coll. 4,1, 4. 4, 11, 2. 5, 35. 7, 29, 1. 8,55; διαλεξόμενος Tiot- 
βαξος ἀπόρρητα F; ̓ διαλεξόμενος Τηριβάξῳ ἀπόρρητα M; δια- 
λεξόμενος ἀπόρρητα. Τιρέίβαξος D. 



e. 19,0 

10 

Polyaen. VII, 14, 2—3. 821 

Ὀρόντης ἀποστὰς ἐπολέμει τοῖς βασιλέως στρατη- 2 860 

γοῖς καὶ καταφυγὼν ἐπὶ λόφον τοῦ Τμώλου χαράκωμα 

περιεβάλετο. τῶν πολεμίων ἀντιστρατοπεδευσάντων 

παρήγγειλε volg στρατιώταις ὀχυροῦν μάλιστα δὴ τὸ 

χαράκωμα καὶ τὰς ἐφοδείας καὶ τὰς φυλακὰς συγκρο- 
τοῦντας δρᾶσϑαι τοῖς πολεμίοις. αὐτὸς δὲ νύκτωρ ἐπι- 

λέκτους ἱππέας λαβὼν ἐξώρμησε διὰ τῆς ἐπὶ Σάρδεων 
ὁδοῦ καὶ τὴν ἀγορὰν τὴν κομιξομένην τοῖς πολεμίοις 
ἥρπασε καὶ λείαν πολλὴν τῶν Σαρδιανῶν ἀπήλασε 

καὶ πέμψας ἄγγελον τοῖς ἐν τῷ χάρακι ταῦτα ἐμήνυσε 

"x«l συνέταξε τῆς ὑστεραίας ἐπιϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις. 

15 

20 

oí μὲν δὴ ϑαρροῦντες ἐπεξῆλθον. Ὀρόντης δὲ κατὰ 

νώτου τῶν πολεμίων γενόμενος τοὺς-μὲν ἀποκτείνας, 

τοὺς δὲ ζωγρήσας ἀσφαλῶς ἀπηλλάττετο. 
Ὀρόντης ἐν Κύμῃ παρετάξατο Αὐτοφραδάτῃ μυ- 8 seo 

ρίους ἱππέας ἔχοντι αὐτὸς ἔχων μυρίους ὁπλίτας “Ἔλλη- 

νας. πρῶτον μὲν δὴ προσέταξε τοῖς Ἕλλησιν ἐπιστρα- 
φῆναι καὶ ἰδεῖν τὸ πεδίον ἡλίκον ἐμφανίζων, ὡς οὐκ 

ἄν τις τὴν τάξιν λύσας τοὺς ἱππέας διαφύγοι᾽ ἐπεὶ 

δὲ συμβαλόντες ἔστησαν πεφραγμένοι, τῶν ἱππέων 

τὴν φάλαγγα διιππεῦσαι μὴ δυνηϑέντων καὶ διὰ τοῦτο 

ἀποστραφέντων, Ὀρόντης ἐκέλευσε τοὺς Ἕλληνας, éav 

πάλιν ἐπάγειν ἐγχειρῶσιν οἵ ἱππεῖς, τρία βήματα μόνον 

Cap. 14. $8 2—4. Hic Orontes diversus est ab eo, de 
quo $ 1: cf. Sievers, Gesch. Griechenl. p. 137 et 373; Pauly, 
R.-E. s. v. 

5 ἐφοδείας Hertlein; ἐφοδίας F | 1 διὰ] καὶ διὰ F; καὶ 
del. N. post ὁδοῦ transposui cum K || Σάρδεων M a. m.: gene- 
tivus 1,80,8. 1,40,5. 1,47,2. 5,19, 8. 7,920; Σάρδεις F | 16 
ἵππέας M marg. pr. m.; ὁπλίτας F "vulg. I 20 συμβαλόντες à; 
συμβάλλοντες F | 21 φαλάγγαν F. 
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εἰς τοὔμπροσϑεν ἐμβῆναι. οἱ uiv δὴ ἐνέβησαν, οἱ δὲ 

ἱππεῖς νομίσαντες ἐπάγειν αὐτοὺς ἐχκλίναντες ἔφευγον. 
360 4 Ὀρόντης πολλοὺς τῶν συμμάχων ἀποβαλὼν, οὕς 

“ὐτοφραδάτης ἐνέδρᾳ διέφϑειρε, καϑῆκε λογοποιοὺς 

διαγγέλλοντας. ὡς ἐγγὺς εἴησαν oí μισϑοφόροι, ὥστε 5 
καὶ τῷ Αὐτοφραδάτῃ τοῦτο ἐξηγγέλλετο. τῶν δὴ βαρ- 
βάρων τοὺς ἰσχυροτάτους νυκτὸς ὥπλισεν ὅπλοις EAAg- 
νικοῖς καὶ ἀρχομένης ἕω παρέταξεν αὐτοὺς μετὰ τῶν 

ἄλλων Ἑλλήνων ἐπιστήσας ἑρμηνέας διγλώσσους. ἵνα 
τὰ παρηγγελμένα τοῖς Ἕλλησιν οὗτοι φράζοιεν τοῖς 10 

βαρβάροις. Αὐτοφραδάτης ἰδὼν τὰ ᾿Ελληνικὰ ὅπλα. 
οἰηϑεὶς ἥκειν τοὺς μισϑοφόρους περὶ ὧν ἐπέπυστο. 

συμβαλεῖν οὐ ϑαρρήσας ἀναλαβὼν τὸ στρατόπεδον 
ἔφυγεν. 

15. ΞΈΡΞΗΣ. 1ὅ 

481 ] Ξέρξης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύων πολλὰ ἔϑνη 
συνήγαγε λογοποιοὺς διασκεδάσας. ὡς οἵ κορυφαῖοι 

τῶν Ἑλλήνων ὡμολογήκασι προδοσίαν τῆς Ἑλλάδος. 
δόξαντες οὖν οὐκ ἐς μάχην, ἀλλὰ ἐς ὠφέλειαν φανε- 

ρὰν -καλεῖσϑαι προϑυμότερον ἠϑροίξζοντο. πολλοὶ δὲ 20 
τῶν βαρβάρων καὶ αὐτεπάγγελτοι συνεμάχησαν. 

480 2 Ξέρξης κατασχύπων Ελλήνων ἁλόντων ἐν τῷ στρα- 

τοπέδῳ κολάξει μὲν τοὺς ἄνδρας οὐδαμῶς, κελεύει δὲ 

περιαχϑέντας ἰδεῖν τὴν δύναμιν ἅπασαν. ἐπεὶ δὲ εἶδον, 

Cap. 15. 8 2. Cf. Herod. 7, 146; Plut. apophth. reg. et 
imp. Xerx. 3. 

1 ἐνέβησαν W; ἐπέβησαν M; ἀπέβησαν F | 5 διαγγέλοντας 
F | 6 ἐξηγγέλλετο F] ἐπηγγέλλετο M. vulg. | 10 τὰ παρηγγεῖ- 
μένα Cas.; τὰ παραγγέλματα F; ταὐτὰ παραγγέλματα Sittl || 14 
ἔφυγεν M; ἔφευγεν F | 17 διασκευάσας Pierson. 
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9 » 

“ἄπιτε τοίνυν ἐφ καὶ sete Ἕλλησιν ἀπαγγείλατε, ὅσα 

- ἐμοῦ δεικνύντος ἑωράκατε. 

1 ὅτ, 22 Ξέρξης ἐναυλόχει περὶ άβυδον. σιτηγοὶ νῆες 8 480 

᾿ΕἙλληνικαὶ παραπλέουσαι ἁλέσκονται ὑπὸ τῶν βαρβά- 

5 gov. τοῖς μὲν δὴ ἔδοξε καταδῦσαι τὰς ὁλκάδας αὐτοῖς 
ἀνδράσιν, Ξέρξης δὲ τοὐναντίον ἤρετο ᾿ποῖ mAsivs; 
φησάντων ἐς τὴν Ἑλλάδα, "xol ἡμεῖς ἔφη “ἐκεῖσε, 

ὥστε ὁ σῖτος τοῖς Ἕλλησιν ἀγόμενος ἡμέτερός ἐστιν. 
ἄπιτε δή. ταῦτα οἵ σωθέντες ἀπαγγείλαντες τοῖς 

10 Ἕλλησιν οὐ μικρὰν ἔκπληξιν αὐτοῖς παρέσχον. 

» 84,1 Ξέρξης ἐν Θερμοπύλαις πολλῶν βαρβάρων πεσόν- 4 480 

τῶν ἀποκρυπτόμενος τὸ πλῆϑος τῶν νεκρῶν προσέταξε 
τοῖς οἰκείοις αὐτῶν διὰ νυκτὸς τοὺς iS προσήκοντας 

γῇ κατακρύψαι. 

1ὅ πέρξης ἐν Θερμοπύλαις διὰ τὴν στενότητα τῶν Ὁ 430 

ὀρῶν πολλοὺς Περσῶν ἀποβαλὼν, Τραχινίου ἀνδρὸς 

᾿Εφιάλτου δείξαντος ἀτραπὸν περὶ τοῖς ὄρεσι στενὴν, 

ἔπεμψεν ἄνδρας δισμυρίους, οἱ περιελθόντες κατὰ 

νώτου γενόμενοι τῶν “Ελλήνων ἀπέχτειναν ἅπαντας. 
20 ὧν ἡγεῖτο Ζεωνίδας. 

16. APTAREPEHX. 

e. 51,2 ᾿Δρταξέρξης ἐπὶ τὴν Τισαφέρνους σύλληψιν κατέ- 1 395 

πεμψε Τιϑραύστην δύο ἐπιστολὰς κομέξοντα, τὴν μὲν 
πρὸς αὐτὸν περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς “Ἕλληνας, 

Cap. 15. 8.3. Cf. Herod. 74, 147. 
Cap. 16. $ 1. Cf. Diod. 14, 80 extr. 

3 σιτηγοὶ M; σιτηγοῦ F; σιτηγαὶ vulg. ! 6 εἴρετο vulg. | 
7 vv om. HM | 8 ὥστε καὶ H | ἀγόμενος τοῖς Ἕλλησιν M; [Ὁ] 
ἀγόμενος K | 9 ταῦτα Dp et Hertlein; τάτε F; τὰ δὲ M 1 18 
αὑτοῖς F. 
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ἐπιτρέπων αὐτῷ và πάντα, τὴν δὲ πρὸς Aguatov, ὅπως 

αὐτὸν συλλάβοι μετὰ Τιϑραύστου. ᾿᾽Δριαῖος ἀναγνοὺς 
τὴν ἐπιστολὴν ἐν Κολοσσαῖς τῆς Φρυγίας καλεῖ Τισα- 

φέρνην ὡς ὁμοῦ βουλεύσασϑαι δέον τά τε ἄλλα καὶ 
περὶ τῶν Ελλήνων. ὁ δὲ μηδὲν ὑπιδόμενος τὸ μὲν ὅ 
στρατόπεδον κατέλιπεν ἐν Σάρδεσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ 

τριαχοσίων λογάδων ᾿ἀρκάδων καὶ Μιλησίων ἀφικό- 
μξνο: ἐν Agiaíov xavéAvev: ἤδη δὲ περὶ λουτρὸν ἔχων 

τὸν ἀκινάκην ἀπέϑετο. ᾿ΖΦριαῖος μετὰ τῶν ϑεραπευτήρων 

συναρπάσας αὐτὸν, καϑείρξας εἰς ἁρμάμαξαν κατερραμ-. 10 
μένην ἄγειν Τιϑραύστῃ παρέδωκεν. ὁ δὲ ἰμέχρι μὲν 

Κελαινῶν ἐγκατερραμμένον ἤγαγεν, ἐνταῦϑα δὲ ἀποτε- 
μὼν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἀνεκόμισε βασιλεῖ. βασιλεὺς 

δὲ ἔπεμψε τῇ μητρὶ Παρυσάτιδι, ἣ μάλιστα ἐσπουδάκει 

τίσασϑαι Τισαφέρνην ἐπὶ τῇ Κύρου τελευτῇ. ἔμελλον 15 

δὲ ἄρα καὶ ὅσαι τῶν Ελλήνων τῶν Κυρείων μητέρες 

ἢ γυναῖκες λαμπρὸν ὀλολύξειν Τισαφέρνου δίκας δόντος 
τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας ἀπάτης. 

2 "Aova££oEng τὸν πόλεμον ἠγωνοϑέτει τοῖς Ἕλλησιν e. 4, 11 

ἀεὶ προστιϑέμενος τοῖς ἡττωμένοις. ἀεὶ γὰρ ἐπανισῶν 20 
τὸ ἐλαττούμενον τὴν ἰσχὺν τοῦ νικῶντος κατέλυεν. 

17. 9XOX. 

359 Ὦχος ᾿Δρταξέρξου τοῦ πατρὸς αὐτῷ τελευτήσαντος 

εἰδὼς, ὅτι περιὼν μὲν ὁ πατὴρ φοβερὸς ἦν τοῖς ὑπη- 
κόοις. μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευτὴν αὐτὸς εὐκατα- 25 
φρόνητος ἔσοιτο. τοῖς εὐνούχοις xal κατακοιμισταῖς 

καὶ τῷ χιλιάρχῳ συνϑέμενος ἔχρυψε τὸν ϑάνατον ἐπὶ 

E δέον Hertlein; δέοι F vulg.: cf. 1, 45, 4. 3,9, 21. 8,16,1 
14 ἣ M; ἦν Fj ἣ δὲ ἄρα vulg. || 16 Κυρείων vulg.; Κυρίων Ε; 
μυρίων W | T ὀλολύξειν Patakis. 
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μῆνας δέκα ἐν δὲ τούτοις τὴν βασιλικὴν σφραγῖδα 

διαπέμπων ἐξ ὀνόματος τοῦ πατρὸς προσέταξεν ᾿ζχον 
, - , ᾿ " 7 ΄ 
ἀναγορεῦσαι βασιλέα. ἐπεὶ δὲ πάντες ἀνηγόρευσαν 

καὶ ὑπήκουσαν, τότε ὡμολόγησε τὸν ϑάνατον τοῦ 
5 πατρὸς καὶ τὸ βασίλειον πένϑος ἐπήγγειλε κατὰ τοὺς 

Περσῶν νόμους. 

18. ΤΙΣΑΦΕΡΝΗΣ. 

Τισαφέρνης πρὸς Κλέαρχον ἐσπείσατο παρακα- 1 401 

ϑισάμενος τὰς παλλακίδας τὰς δὲ αὐτὰς ἔφη σπονδὰς 

10 ἐθέλειν ποιεῖσθαι καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἡγεμόνας. 

15 

20 

25 

ἧκον o£ λοιποὶ, Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλὸς, 

"Aywg ᾿ἀρκὰς, Σωκράτης ᾿άχαιός" εἵποντο τούτοις λο- 

χαγοὶ εἴκοσι, στρατιῶται διακόσιοι. Τισαφέρνης τοὺς 

μὲν στρατηγοὺς δήσας ἔπεμψεν ὡς βασιλέα, τοὺς δὲ 

ἄλλους αὐτὸς ἀπέκτεινε πάντας. 
Τισαφέρνης ἐμβαλεῖν ἐς Μίλητον καὶ τοὺς φυγά- 2 399 

δας καταγαγεῖν ἐβουλεύετο. ἀπαράσκευος μὲν δὴ ὧν 

περιβόητον ἐποίει τὸ ἔργον ὡς τοῦτο δράσων αὐτίκα, 

ὥστε καὶ Μιλήσιοι τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς ἄστυ ἀνεκο- 
μέσαντο. παρεσχευασμένος δὲ τὸ στρατόπεδον διαλύειν 

προσεποιήσατο καὶ οὐ μακρὰν ἀπεπέμψατο. Μιλήσιοι 

τὰς γνώμας μεταβαλόμενοι διαλυϑὲν τὸ στράτευμα 

ὁρῶντες ἐς τοὺς ἀγροὺς ἀνεχώρησαν, ὃ δὲ ὑπὸ συν- 
ϑήματι τὸ στράτευμα συλλέξας διὰ τάχους πάντας 

Μιλησίους ἔξω τῆς πόλεως διεσπαρμένους ἐχειρώσατο. 

Cap. 18. $ 1. Cf. Xenoph. anab. 2, ὅ, 81 54. — J. p. 463 sq. 

9 παλλακίδας vulg.; παλακίδας F | 12 "4ywg ex F, qui "4yis; 
Ayíug Xenoph.: cf. Knott, de fide et fontibus Polyaeni p. 74 || 
20 παρασκευασάμενος D vulg. || 22 μεταβαλόμενοι K; μεταβαλλό- 
μενοι F. 
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19. ΦΑΡΝΑΒΑΖΟΣ. 

403 Φαρνάβαζος κατὰ Avadvógov “ακεδαιμονίοις ἔγρα- 

vev: οἵ δὲ ἀπὸ τῆς AGíag αὐτὸν ἀνεκαλέσαντο σκυτά- 

λην πέμψαντες. Πύσανδρος ἱκετεύει Φαρνάβαξον ἄλλην 

ἐπιστολὴν ὑπὲρ αὑτοῦ γράψαι φιλάνϑρωπον. Φαρνά- ὅ 

βαξος ὑποσχόμενος φανερῶς μὲν ἔγραψεν οἵαν ὁ “40ύ- 

σανδρος ἠξίωσε, κρύφα δὲ εἶχεν ἑτέραν γεγραμμένην. 

ἐν δὲ τῷ τὴν σφραγῖδα ἐπιβάλλειν ὑπαλλάξας τὰ βιβλία 
μηδὲν διαφέροντα τῇ ὕψει δίδωσιν αὐτῷ τὴν κρύφα 

γεγραμμένην. Αύσανδρος ἐπανελϑὼν ἐς Δακεδαίμονα 10 

τοῖς ἐφόροις κατὰ τὸ ἔϑος ἀπέδωκε τὰ γράμματα, οὗ 

δὲ ἀναγνόντες ἔδειξαν αὐτῷ τὴν ἐπιστολὴν προειπόντες 

μηδὲν ἀπολογίας δεῖσθαι αὐτὸν xc9' αὑτοῦ γράμματα 

κομίσαντα. 

20. lTA9X. - 15 

385 Γλῶς ἦν ἐν Κύπρῳ. τῶν δὲ ἀμφ᾽ αὐτὸν 'EAMj- 
vov τοῖς ἐν Ἰωνίᾳ κατ᾽ αὐτοῦ γραφόντων βουλόμε- 
vog εὑρεῖν τοὺς αἰτίους τριήρη καϑείλκυσε καὶ τοῖς 

ἐρέταις ἔδωκεν ἐφόδιον καὶ πλεῖν ἐκέλευσεν ἐπ᾽ Ἰωνίας. 
τοῦ κυβερνήτου τὴν ἀναγωγὴν ἐπίτηδες ἀναβαλλομένου 20 

πολλοὶ πολλὰς ἐπιστολὰς τοῖς ἐρέταις ἔδωκαν. οἱ μὲν 

δὴ ἀνήχϑησαν καὶ βραχὺ τῆς πόλεως ἀπωτέρω προσ- 

ὡρμίσαντο, ὁ δὲ παρελθὼν πεζῇ πρὸς τὴν τριήρη 

προσέταξε τοῖς ἐρέταις πάσας προσκομίσαι τὰς ἐπιστο- 

Cap. 19. Cf. Plut. Lys. 19 sq.; Corn. Nep. Lys. 4. 

6 αὐτοῦ F | γράψαι ΕἼ πέμψαι M || 8 δὲ vulg.; δὴ F | 
σφραγίδαν F I ἐπιβάλλειν K et Plutarch.; ἐπιβαλεῖν Ε Ἷ 12 &va- 
γνόντες τὴν ἐπιστολὴν ἔδειξαν αὐτῷ W Ἷ προσειπόντες Patakis || 
22 ἀνωτέρω W. 
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Polyaen. VII, 20—21, 2. 9359 

, T ^ , , 2 ΄ Mode RES ὅς λάς, ἐν αἷς τοὺς κατ᾽ αὐτοῦ γράφοντας εὑρὼν οὐδένα 
τούτων [ὃν] οὐχὶ παραχρῆμα βασανίσας ἀπέκτεινεν. 

21. ΔΑΤΑΜΗΣ. 

Δατάμης ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀπαιτούμενος μι- 1 
σϑὸν μηνῶν πλειόνων, ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν αὐτοὺς 
ἔφη πολλὰ χρήματα ἔχειν ἐν χωρίῳ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν 

ἀπέχοντι" "xol δὴ τὴν ταχίστην εἰς τοῦτο ἐπειγώμεϑα.᾽ 

ἐπίστευσαν οἵ στρατιῶται καὶ ἠκολούϑησαν. ἀπέχοντας 

δὲ ἡμέρας ὁδὸν ἐκέλευσε κατὰ χώραν μένειν ἀναπαυο- 
μένους. ἀναλαβὼν δὴ τοὺς περὶ αὑτὸν καὶ καμήλους 
καὶ ἡμιόνους, ἐλϑὼν ἐς ἱερὸν ἐγχωρίῳ πλούτῳ κεκο- 

σμημένον ἔλαβεν ἀργυρίου τάλαντα τριάκοντα. ταῦτα 
ἐπὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ἡμιόνων ἤγαγεν ἐς τὸ 

στρατόπεδον ὀλίγα μὲν ἀγγεῖα πληρώσας, πολλὰ δὲ 
κατασκευάσας ὁμοίως τοῖς πεπληρωμένοις. ἐπεὶ δέ τινα 

τῶν πεπληρωμένων ἔδειξε τοῖς στρατιώταις, οἱ μὲν 

εὐέλπιδες ἐγένοντο ὡς χρήματα ἔχοντες, ὁ δὲ ἔφη 
δεῖν εἰς ᾿Δμισὸν ἀφικομένους κόψαι νόμισμα᾽ ἦν δὲ 

ἄρα ᾿Δμισὸς ἡμερῶν πολλῶν 000v ἀπέχουσα καὶ χώρα 
δυσχείμερος. τὸν δὴ χειμῶνα ὅλον oí στρατιῶται ἡσύ- 

χασαν οὐκ ἀπαιτοῦντες. 
Ζατάμης ἐπιβουλεύων Σινωπεῦσι ναυτικὸν ἔχου- ὃ 

σιν αὐτὸς ναυπηγῶν καὶ τεκτόνων ἀπορούμενος φιλίαν 

Cap. 21. De fontibus cf. J. p. 465—469. 
Cap. 21. $ 1. Cf. Aristot. oecon. 2, 25. — J. p. 466. 
Cap. 21. $ 2. Cf. Aen. Tact. 40. 

2 [ὃν] Patakis, Hertlein | 6 ὁδὸν om. M vulg.| 7 ἐπειγώ- 
μεϑα vulg.; ἐπειγόμεθα F | 9 χώραν Cas.; χώρας F | 10 αὐτὸν 
F | 11. κεκοσμημένῳ F | 12 ἀργυρέου M et Aristot. 1. 1.; ἀργύρου 
F vulg. | 17 ἐγίγνοντο vulg. | 18 ᾿ἁμησὸν F | 20 δὴ Cas.; δὲ F. 
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334 Polyaen. VIT, 21, 2—3. 

συνθέμενος πρὸς αὐτοὺς ἐπηγγείλατο Σήσαμον αὐτοῖς 

ἐχπολιορχήσας παραδώδειν, ἣν μάλιστα πολεμιωτάτην 

ἡγοῦντο. ἐπίστευσαν oí Σινωπεῖς καὶ παρεχάλεσαν, 

ὧν ἂν ἐς τὸν πόλεμον δέοιτο, παρ᾽ αὐτῶν. λαμβάνειν. 
ὁ δὲ ἄλλου μὲν οὐδενὸς ἔφη δεῖσθαι ὡς λαμπρὰν. 
χορηγίαν ἔχων xol χρημάτων καὶ σωμάτων, τοὺς δὲ 

τὰ μηχανήματα, κριοὺς καὶ χελώνας, κατασχευάξοντας 

οὐκ ἔχειν, ἃ δὴ μάλιστα ὠφέλιμα τοῖς πολιορκοῦσιν. 
οὗ Σινωπεῖς πάντας τοὺς ἐν τῇ πόλει τεχνίτας καὶ 

ἀρχιτέχτονας ἔπεμψαν αὐτῷ. ὁ δὲ ταῖς τέχναις αὐτῶν 
χρησάμενος ναῖς πολλὰς καὶ μηχανήματα κατασκευάσας 
ἀντὶ Σησάμου τὴν Σινώπην ἐπολιόρκησεν. 

10 

Ζατάμης Εὐφράτην διαβὰς ἐπολέμει μεγάλῳ βα- 6.45, 
GLAeU ὃ δὲ μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐπήει οὐ πάνυ τῶν 

ἐπιτηδείων εὐπόρως ἔχων, σχολαίτερον ὁδεύων. Ζᾳατά- 

μῆς ἄνω τοῦ ποταμοῦ πολλὴν ὁδὸν παρελάσας, τὰς 
ἁμάξας σύνδυο ζεύξας ἐπέϑηκεν ἄλλας δύο κατ᾽ αὐτῶν 

καὶ συνήλωσε πρὸς ἀλλήλας καὶ περὶ τοὺς χανϑοὺς 
κάτω σανίδας προσήλωσεν, ὅπως οἷ τροχοὶ ἐς τὴν ἰλὺν 

τοῦ ποταμοῦ μὴ καταδύοιντο᾽ ἄνδρας δὲ ἐρρωμενε- 

στάτους τὰ 'γενναιότατα τῶν ὑποξυγίων ἐπισύροντας 

ἀπὸ xcAov διανήξασϑαι προσέταξεν. ἔπειτα ἐνῆγε τὰς 

προσηλωμένας ἁμάξας εἰς τὸν ποταμὸν, τῶν μὲν ὄπι- 

σϑὲεν ὠϑούντων. τῶν δὲ διανηξαμένων ἔμπροσϑεν 
ἑλκόντων κάλοις μεγάλοις ἐξηρτημένοις, καὶ ἐπιβαλὼν 

Cap. 21. 8 8. Cf. J. p. 466 sq. 

1 Σήσαμον Heriga, quod probat Hertlein, lIahnii annal. 
1861, p. 256; Σηστὸν F, W coll. Xen. Ages. 2,296; Corn. Nep. 
18,1; Philologus IV, 94 | 17 ἄλλους vulg.|| ἐπ᾿ αὐτῶν Patakis | 
21 ἐπισύροντας V, K, Seybold (cf. ἐφελκομένους H); ἐπισύροντα 
F ||22 προσέταξεν K ex V (iussit; προσέϑηκεν F | 25 ἐξηρτημένας K. 
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Polyaen. VII, 21, 8—6. 335 

ἄνω κλήματα καὶ ξύλα διέβη τὸν ποταμὸν μετὰ τῆς 

ἑαυτοῦ δυνάμεως" καὶ ἐς τὴν αὑτοῦ ἀφίκετο ἡμέραις 

δέκα πρότερον ἢ τὸν βασιλέα ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀφ- 
Lx EG et. 

5 Zaváune μαϑὼν, ὡς ἐπιβουλεύοιτο ὑπὸ στρατιωτῶν 4 c.362 

ἰδίων, [ἐν] ᾿“σπενδίῳ [πεδίῳ] μέλλων συμβαλεῖν πολε- 
μίοις ἄλλον διεσκεύασε τῇ αὑτοῦ πανοπλίᾳ, ἐν ἄλλῃ 

δὲ αὐτὸς ἐκινδύνευεν. ol δὲ ἐπιϑέμενοι ἐγνώσϑησαν 

ὑπὸ τοῦ σχήματος ἐξαπατηϑέντες. 

10 Δατάμης πολιορκῶν Σινώπην, γράμματα παρὰ ὕ 

βασιλέως δεξάμενος οὐκ ἐῶντος πολιορκεῖν, ἀναγνοὺς 

προσεκύνησε τὴν ἐπιστολὴν καὶ ἔϑυσεν εὐαγγέλια ὡς 

μεγάλα δὴ ἀγαϑὰ παρὰ βασιλέως λαβών καὶ νυκτὸς 

᾿ ἐπιβὰς τῆς νεὼς ἀπέπλευσεν. 
48, 8 Δατάμης Αὐτοφραδάτην διώκοντα φεύγων ἧκεν 

16 ἐγγὺς ποταμοῦ" τὸν δὲ πόρον ἐκκλίνας προσεποιήσατο 

στρατοπεδεύειν τὰς μὲν μεγίστας καὶ ὑψηλοτάτας σκη- 

νὰς κατὰ πρόσωπον σκηνώσας, τὰ δὲ σκευοφύρα λύειν 

ὄπισϑεν οὐκ ἐάσας. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς στρατιώταις ἀπο- 

20 ϑέσϑαι τὰ ὅπλα ἐπιτρέψας. oí πολέμιοι τὰς σκηνὰς 

ὁρῶντες καὶ αὐτοὶ κατεσκήνωσαν καὶ τὰ σκευοφόρα τ᾽ 

ἔλυσαν καὶ τοὺς ἵππους ἀφῆκαν ἐπὶ νομὴν καὶ παρα- 

σκευῇ τοῦ. δείπνου προσεῖχον. Ζατάμης ἑτοίμην καὶ 

διεσκευασμένην ἔχων τὴν δύναμιν διὰ τοῦ ποταμοῦ 

Cap. 21. 39 4. Cf. Corn. Nep. Dat. 9. — J. p. 467. 

2 ἑαυτοῦ F] αὑτοῦ vulg. | αὐτοῦ F Ι, ἡμέραις K, Hertlein 
ἡμέρας F | 6 [ἐν] 4omsvóto [πεδίῳ] Cas.; ἀσπενδίῳ F; ἐμπεδίῳ 
M; in campo V; ἐν ᾿Δσπένδῳ W | συμβαλεῖν ΗΕ συμβάλλειν 
τοῖα. | 18 ̓ σκηνώσας D; σκηνῆσαι F | 19 ὄπισϑεν vulg.; ὄπιϑεν 
F | 21 τ᾽ ἔλυσαν Hertlein; ἔλυσαν K; διέλυσαν F | 22 [τῇ] 
παρασκεῦῃ Καὶ | 34 παρεσκευασμένην M. 
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336 Polyaen. VII, 21, 6—92. P 

διήγαγεν. οἵ πολέμιοι διεσκεδασμένην τὴν δύναμιν 
αὑτῶν ἕως ἀνεκάλουν καὶ συνέλεγον καὶ συνέταττον 

^ Mom : , |y ; , 
καὶ τοὺς ἵππους ἐνεσκεύαξον καὶ τὰ ὅπλα ἀνελάμβανον. 

oí περὶ ΖΦατάμην φϑάσαντες ὥχοντο. 
Δατάμης πολεμίοις παρετάσσετο. ἐν τῷ κινδύνῳ e.40, 

τῆς μάχης ἵππαρχος ἀπὸ κέρως εὐωνύμου τοὺς ἱππέας 
ἀναλαβὼν ηὐτομόλει πρὸς τοὺς ἐναντίους. ὁ δὲ τοῖς 
πεζοῖς καταπεπληγόσι τὴν προδοσίαν παραϑέων ὅλην 

τὴν φάλαγγα ϑαρρεῖν παρεκελεύετο ὡς καὶ τῶν ἱππέων 
ἐν καιρῷ συνεπιϑησομένων, ὃν αὐτὸς εἴη δεδωκώς. 

ἐπίστευσαν oí πεζοὶ, προλαβεῖν τῶν ἱππέων τὴν νίκην 

ἔσπευσαν καὶ αὐτοὶ πάντες εὐρώστως ἐμβαλόντες τοῖς 

πολεμίοις ἐνίκησαν. καὶ μετὰ τὴν νίκην ἔμαϑον τὴν 

προδοσίαν τῶν ἱππέων. 

22. ΚΟΣΙΓΑΣ. 

Θράκια ἔϑνη Κεβρήνιοι καὶ Συκαιβόαι. παρὰ τούτοις 

νόμος τῆς Ἥρας τοὺς ἱερεῖς ἡγεμόνας ἔχειν. ἦν αὐτοῖς 

ἱερεὺς καὶ ἡγεμὼν Κοσίγγας. οἵ Θρᾷκες οὐκ ἐπειϑάρ- 

χουν. ὁ Κοσίγγας κλίμακας πολλὰς καὶ μεγάλας ξυλί- 
» Α » $0» ^ T : 2 

vag ἤγειρε συνϑεὶς ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις καὶ «οἷος ἦν ἐς 

τὸν οὐρανὸν ἀναβῆναι κατερῶν πρὸς τὴν Ἥραν τῶν 

Θρᾳκῶν ὡς ἀπειϑούντων. οἱ δὲ, οἷα δὴ Θρᾶκες 

Cap. 21. 8 7. Cf. Nep. Datam. 6; Diod. 15, 91; Front. 
strat. 2, 7, 9. — Wachsmuth, Mus. Hhen. 37, p. 156 sqq. 

1 διῆγεν M | 2 αὐτῶν F | ἂν ἐκάλουν F | 9 ϑαρρεῖν R, 
Patakis; τηρεῖν F: cf. 2,9,5. 9,8,12. 2,10,1. 2,18. 5,2,6 || 
11 καὶ προλαβεὶν vulg. I 16 Κεβρήνιοι Maasv. coll. Strab. 13, 
p. 590; Κερρήνιοι F | Συκαιβόαι F; Σκαιβόαι MV; ... βόαι 
D; Sonet Strabo et Hecataeus || 20 eloc Cobet, var. lect. 1.198; 
λόγος F | 21 ἀναβῆναι ΕἾ ἀναβήσεται K | κατερῶν M; καταί- 
ocv F. 
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Polyaen. VII, 22—23, 2. 98831 

ἀνόητοι καὶ ἄλογοι, δείσαντες τὴν εἰς οὐρανὸν τοῦ 
ec , Ἄν τ ell ΟΝ y ' e ἡγεμόνος ἀνάβασιν ἱκέτευσαν xal ὥμοσαν, ἡ μὴν ὑπ- 
ἀκούσεσθαι πᾶσιν αὐτοῦ τοῖς προστάγμασιν. : 

98. MATZQ9AOZ. 81ῦ---851 

Μαύσωλος βασιλεὺς Καρίας χρήματα παρὰ τῶν 1 

φίλων ἐβούλετο λαβεῖν καὶ φανερῶς αἰτεῖν ὀκνῶν 

υπεχρίνατο ᾿βασιλεὺς ἀφαιρεῖταί μὲ τὴν ἀρχήν. καὶ 
καλέσας τοὺς φίλους ἀντίον αὐτῶν προκομίζει τὰ κει- 

μήλια, χρυσὸν, ἄργυρον, ἐσθῆτα καὶ ὅσα τοιάδε, ὡς 
ταῦτα πάντα βασιλεῖ πέμψων, ἐφ᾽ ᾧ τε μὴ ἀφαιρεϑῆναι 

τὴν πατρῴαν ἀρχήν. οἵ φίλοι πιστεύουσι Μαυσώλῳ 
ταῦτα λέγοντι καὶ αὐτῆς ἡμέρας πλῆϑος ἀμήχανον 
αὐτῷ χρημάτων ἔπεμψαν. 

ΜΜμαύσωλος βουλόμενος λαβεῖν Acvuov πόλιν ὀχυρὰν 2 

προσεποιεῖτο φιλικῶς ἔχειν πρὸς τοὺς “ατμίους. ἀπέ- 

δωκε μὲν αὐτοῖς τὰ ὅμηρα, ὅσα πολεμῶν ᾿Ιδριεὺς ἔλαβε... 

φύλακας δὲ περὶ τὸ σῶμα “ατμίους εἶχεν ὡς μόνους 

πιστούς" ὑπηρέτει δὴ αὐτοῖς προϑύμως ὅσα ἐβούλοντο. 

καὶ δὲ χειρωσάμενος αὐτοὺς ἐς ἀκρότατον εὐνοίας 

ἤτησε παρ᾽ αὐτῶν ἄνδρας τριακοσίους φύλακας, ἐς 
Πύγελα παριὼν ὡς δεδιὼς Ηρόφυτον ᾿Εφέσιον. οἵ δὲ 
παραχρῆμα ἐπιλέξαντες τοὺς τριακοσίους ἔπεμψαν. 

Cap. 28. $ 1. Cf. Aristot. oecon. 2, 18. 
Cap. 23. 8 2. Cf. Polyaen. 8, ὅ8, 4. — J. p. 470 sq. 

1 τὸν οὐρανὸν M || 6 φανερῶς αἰτεῖν ὀκνῶν W; φανερῶσαι 
τὸν ὄκνον F | 7 με vulg.; ; μὲν F | 8 φίλους ΒΚ ut v. 11; ἵππους 
FE; ἴσως φίλους m ἱππεῖς m || ἐναντίων M || 9 ὅσα τοιάδε W coll. 
L 34, 2; ὅσα δὴ F; ὅσα δὴ τοιαῦτα vulg. | 13 ἔπεμψεν F, | 17 
φύλακας FE; φυλακὰς F, || 18 ὑπηρέτει ΕἼ] ὑπηρετεῖτο M Ι! δὴ 
αὐτοῖς M; δι᾽ αὐτοῖς F; δι᾿ αὐτῶν D | ἐβουλοντο M; ἐβούλετο 
Ε|21 Ἡφόφυτον Roth, quod etiam in Arrian. anab. 1, 7, 11 re- 
stituendum pro Ἡρόπυϑος; Προφυτὸν F. 

PoLnvAENVS, ed. Melber. 229 
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338 : Polyaen. VII, 23, 2—95. 

Μαύσωλος λαβὼν τούτους καὶ τὴν ἄλλην δύναμιν 
ἔχων παρὰ τὴν Δάτμον ἐπορεύετο βαδίζων ἐς τὰ Πύ- 
γελα. οἵ δὲ ἐκ τῆς πόλεως πάντες ἐξελθόντες ἐπὶ τὴν 
ϑέαν τῆς παριούσης δυνάμεως [συνέδραμον]. ἐνέδρα 

δὲ Μαυσώλου πολυάνϑρωπος προπαρεσκευασμένη νύ- 

χτῶρ προκατελάβετο τὴν πόλιν κενὴν, ἀνεωγμένων τῶν 

πυλῶν, καὶ ὃ Μαύσωλος ἐπιστρέψας εἰσῆλϑε μετὰ τῆς 
δυνάμεως ἁπάσης καὶ Δάτμου κύριος κατέστη. 

24. ΒΟΙῊΣ. 

Βόγης Ἠϊόνος τῆς ἐπὶ Στρυμόνος ἦρχε δόντος 

αὐτῷ τὴν ἀρχὴν μεγάλου βασιλέως. Ἕλληνες ἐπο- 
λιόρκουν τὴν 'Hióva, ὃ δὲ Βόγης ἐπὶ μακρὸν ἀντέσχε 

τῇ πολιορκίᾳ. ὡς δὲ ἀπηγόρευεν, οὐχ ὑπομένων τὸ 
πιστευϑὲν ἐκ βασιλέως χωρίον πολεμίοις προέσϑαι τῇ 

πόλει πῦρ ἐνῆκεν, ὥστε αὐτός τε καὶ γυνὴ καὶ τέκνα 

᾿χαὶ ἡ πόλις ὁμοῦ συγκατεφλέγησαν. 

291 

25. APOMIXAITHZ. 

Ζρομιχαίτης Θρᾳκῶν βασιλεὺς, Δυσίμαχος Ma- 

κεδόνων. ἐστράτευσεν ὁ Μακεδὼν ἐπὶ τὴν Θράκην. 
ὁ Θρᾷξ τὸν Μακεδόνα ἐξηπάτησε. στρατηγὸς αὐτοῦ 

Σεύϑης αὐτόμολος δὴ πρὸς Δυσίμαχον ἥκειν ἐσκύψατο 
καὶ πιστὸς εἶναι δόξας ἐς δυσχωρίας ἐμβάλλει τοὺς 

Cap. 24. Cf. Herod. 7, 107; Plut. Cimon. 7. 
Cap. 28. Cf. Droysen II, 2, p. 276 et not. 1; J. p. 652. 

8 ἐξελθόντες F vulg.] ἐξήλθον V egrediebantur | 4 [συνέ- 
δραμο»]. ἐνέδρα δὲ RK; ἐνέδρα δὲ F; ἐνέδραμον Ὁ [9 Βόγης 
Herod.; ; Βόργης F constanter; Βούτης Plut. | 10 Στρυμῶνος F | 
15 xol 1] yov καὶ τὰ τέκνα M Herod. | 20 αὐτοῦ Σεύϑης 
Maasv.; αὐτοὺς αἰϑεὶς F; αὐτοῦ Αἴϑης vulg.: cf. Droysen l. 1, 
not. 1. 
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Polyaen. VII, 25—27, 1. 899 

"Μακεδόνας, ἔνϑα λιμῷ καὶ δέψει κακοπαϑοῦντας Ζ1ρο- 

μιχαίτης προσπεσὼν αὐτόν vs “υσίμαχον καὶ τοὺς μετ᾽ 

αὐτοῦ πάντας ἀνεῖλεν. ἦσαν οἱ πεσόντες “υσιμαχειοι 

ἀνδρῶν μυριάδες δέκα. 

26. ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΗΣ. 

᾿Δριοβαρξάνης ᾿ἀδραμύττιον κατέχων ἐπολιορκεῖτο ο. 868 
ὑπ’ Αὐτοφραδάτου καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. 
βουλόμενος δὲ τὰ ἐπιτήδεια καὶ στρατιώτας εἰσαγαγεῖν 

καὶ ὑπὸ τῶν πολιορκούντων εἰργόμενος ἐντέλλεται τῷ 
φρουροῦντι Πτελεοῦντα τὴν προκειμένην νῆσον ὑπο- 

κρέίνασϑαι προδιδόναι τῷ «ὐτοφραδάτῃ. ὃ μὲν πι- 
στεύει τῷ φρουράρχῳ καὶ πέμπει τὸ ναυτικὸν, ὡς ἂν 
παραλάβῃ τὸ χωρίον" ὃ δὲ ᾿Αἀριοβαρξάνης, ἕως αἵ νῆες 
πρὸς τὴν νῆσον ἔπλεον, ἔφϑασεν εἰσκομίσας πλῆϑος 

ἐπιτηδείων καὶ συμμάχων. 

97. ΑΥ̓ΤΟΦΡΑΔΑΤῊΣ. 

Αὐτοφραδάτης ἐμβαλεῖν Πισίδαις βουλόμενος τὴν 1 

εἰσβολὴν στενόπορον καὶ φυλαττομένην ὁρῶν προσ- 

ἤγαγε μὲν τὸ στρατόπεδον, πάλιν δὲ ἀπήγαγεν ὀπίσω 
μέχρι σταδίων ἐνενήκοντα. νὺξ ἐπῆλθεν. οἱ μὲν φυ- 

λάττοντες τῶν Πισιδῶν ἀπηλλάγησαν οἰόμενοι τοὺς 
πολεμίους ἀπεληλυϑέναι, ὃ δὲ τῶν ψιλῶν καὶ τῶν 
ὁπλιτῶν τοὺς ἐλαφροτάτους λαβὼν. πολλῇ σπουδῇ δρα- 

Cap. 27. 8 1. Of. Front. strat. 1, 4, ὅ. 

1 κακαπαϑοῦντες F||3 “Δυσιμάχειοι K et censor Ienensis; 
“υσιμάχιοι F: cf. ad 2,2,9 | 6 ᾿ἀδραμύττιον F,M; ἄνδρα poóc- 
τιον Fi; ᾿ἀδραμύτειον vulg. | 9 καὶ om. M | 10 Πτελεοῦντι F, 
corr. Cas. | 12 ὡς ἂν vulg.; ἕως ἂν F I, 17 Πισίδαις vulg.; Ih- 
σίδας F | 20 ἐνενήκοντα (i.e. q') H; ς΄ (i. e. ἕξ) F. 

929* 
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μὼν διῆλθε τὰ στενὰ xol τῶν Πισιδῶν χώραν éxóg- 
ὅησεν. 

Αὐτοφραδάτης ᾿Εφεσίων ἀντιστρατοπεδευόντων ο. 81,16 
e - Ἁ 3 - LÀ 

ὁρῶν τοὺς πλείονας ἀδολεσχοῦντας καὶ περιπατοῦντας 

προὐχαλέσατο τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν προελϑεῖν καὶ ὅ 
διαλέξασϑανι περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων. οἵ μὲν 

προῆλϑον καὶ διελέγοντο, of δὲ ἡγεμόνες τῶν ἱππέων 

καὶ τῶν ὁπλιτῶν πρὸ πολλοῦ παράγγελμα εἶχον, τῶν 
ἀρχόντων διαλεγομένων ἐμβαλεῖν εἰς τοὺς ᾿Εφεσίους 
ἀτάκτως καὶ ἀμελῶς ἔχοντας. καὶ δὴ πολλοὶ τῶν Ἐφε- 10 
σίων oí μὲν ἀνῃρέϑησαν, οἱ δὲ ξωγρηϑέντες ἑάλωσαν. 

«Αὐτοφραδάτης μισϑοφόρους ἐξαγαγεῖν βουλόμενος e. 12, 12 

ἐπὶ μάχην λογοποιοὺς καϑῆκεν, ὡς ἕνεκα ἀριϑμοῦ 
ποιοῖτο τὴν ἔξοδον, ἵνα τῶν μὴ παραγενομένων μηδὲ 

καϑοπλισαμένων τὸν μισϑὸν ἀποστερήσειεν. οἵ στρα- 15 
τιῶται ὁπουδῇ πάντες ἐξωπλίσαντο καὶ προῆλϑον. ἦν 

δὲ ἄρα οὐκ ἐπίδειξις ἀριϑμοῦ τὸ δρώμενον, ἀλλὰ 
παρασκευὴ πολέμου τῷ πλήϑει τοὺς ἐναντίους ἐχπλήτ- 
τουσα. 

28. APZAMHZ. 20 

᾿ἀρσάμης ἐπολιόρκει Βαρκαίους. τῶν δὲ πρὸς ο.8ι:, τἴ 
αὐτὸν πρεσβευσαμένων περὶ διαλύσεως ὡμολόγησε καὶ 

δεξιὰν αὐτοῖς ἔπεμψε νόμῳ Περσικῷ καὶ τὴν πολιορ- 

κέαν διαλύσας παρεκάλει Βαρκαίους, βασιλεῖ κοινωνῆσαι 

Mus. 
Cap. 28. De Arsame eiusque tempore cf. C. Wachsmuth, 
Rhen. 37, p. 156 sq. 

1 τῶν ΕἾ τὴν p d. 5 προσεκαλέσατο H | 10 ἀμελῶς Cas.; 
ὁμαλῶς F | 11 οἵ uiv F μὲν vulg. | 14 τῶν μὴ Cas.; μὴ τῶν 
F | 20 ᾿ἀρσάμης F pr. H; ᾿ἀρσάβης F corr. (idem infra 21 et 
p. 341, 10). 
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τῆς ἐπὶ τὴν 'EAAdÓ« στρατείας καὶ πέμπειν αὐτῷ τὴν 
τῶν ἁρμάτων βοήϑειαν. οἵ δὲ τοὺς ἄρχοντας ἔπεμψαν 

᾿ βουλευσομένους μετ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς συμμαχίας. ᾽Ζρσά- u u ον τῇ ὠμᾶχ 9 

Uus λαμπρὰν ὑποδοχὴν παρασκευασάμενος εἱστία τοὺς 
ἄρχοντας καὶ προέϑηκεν ἀγορὰν πᾶσι Βαρκαίοις ἐπι- 
τηδείων ἄφϑονον. τῶν δὲ ἐπὶ τὴν ἀγορὰν προελϑόν- 
τῶν σημεῖον ἦρε τοῖς Πέρσαις" of δὲ μετὰ ἐγχειριδίων 

καταλαβόμενοι τὰς πύλας καὶ εἰσπεσόντες διήρπασαν 
τὴν πόλιν τοὺς ἐγχειροῦντας κωλύειν φονεύοντες. 

᾿'Δρσάμης ἀποστὰς βασιλέως, Φρυγίας τῆς μεγάλης 2 
11 χρατῶν, συμβαλεῖν μάχην ἔμελλε τοῖς ἐκ βασιλέως 

1 ὄ 

20 

9 

ἐπ’ αὐτὸν ἥκουσιν. Ἵππαρχος ἱππέων συνέϑετο τοῖς 
, 

πολεμίοις, ἐπειδὰν προσαγάγῃ, αὐτομολήσειν πρὸς 
2 ΄ 1 2 x ? ΄ , 

αὐτούς. τὴν προδοσίαν ἔμαϑεν 4ococunug καὶ νύκτωρ 
E E 1 2 , , P! er 
ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀφικόμενος ἐβασάνιδσε τὸν ἵππαρχον. 

ἐπεὶ δὲ ὡμολόγησε, τὰ ὅπλα τῶν ἱππέων καὶ τὰς ἐσϑῆ- 
τας περιέϑηκεν ἄλλοις μάλιστα δὴ πιστοῖς καὶ τῇ τοῦ 
ἱππάρχου σκευῇ ἄλλον ὥπλισεν ἵππαρχον καὶ προσέ- 

3 - e "y ' P 2 ^ , AT P 

ταξεν αὐτοῖς, ὅταν ἴδωσι τὸ σημεῖον ἀρϑὲν ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων αὐτομολεῖν παριππεύσαντας δὲ καὶ παραλ- 
λάξαντας αὐτῶν τὴν φάλαγγα ἐπιστρέψαντας κατὰ 

νώτου τὴν ἐμβολὴν ποιήσασϑαι. τούτων οὕτω συγκει- 
μένων κατὰ νώτου μὲν ἐνέβαλον οὗτοι, ἐξ ἐναντίου 

δὲ τὴν δύναμιν ᾿Δρσάμης προσήγαγεν" o£ πολέμιοι δὲ 

λύσαντες τὴν τάξιν ἔφευγον, καὶ οἵ πλείονες αὐτῶν 

ἐν τῇ φυγῇ διεφϑείροντο. 

1 αὐτῶν F | 8 ᾿λρσάβης F | 4 ἠσϑία F, corr. vulg. | 5 παρ- 
ἔϑηκεν vulg. | τῶν ἐπιτηδείων H | ὁ ἄφϑονον HV; ἀφϑόνων 
F | 8 καταλαβόντες H | καὶ om. M | 18 προσαγάγῃ F; προσάγοι 
vulg.; προάγοιεν sc. οἵ πολέμιοι Patakis || 16 ἐπεὶ δὲ K; ἐπειδὴ 
F | 21 φαλάγγαν F | 23 ἐνέβαλον M; ἐνέβαλλον F || οὗτοι M; 
οἴτω 
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. 29. MIOPIAATHZ,. 

1 Μιϑριδάτῃ βασιλεὺς προσέταξεν ᾿ἀποστάντα zavá- e.51,3 
μὴν κτεῖνε ἢ ἄγε. Μιϑριδάτης ὑποκχρίνεται καὶ αὐτὸς 
ἀποστῆναι βασιλέως" οὐ μὴν ὅγε Ζατάμης ἐπίστευσεν, 

εἰ μὴ πρόσϑεν πολλὰ λυμανεῖται τῇ βασιλέως ἀρχῇ. 5 

καὶ δὴ πολλὰ ἐλυμήνατο" φρούρια βασιλέως κατέσκαψε, 

κώμας κατέπρησε, φόρους ἥρπασε, λείαν ἤλασεν. ἔδειξεν 

ἄρα πολέμιος εἶναι βασιλεῖ. ἄμφω δὴ τότε συνηλϑέτην 
yvuvà διαλεξομένω περὶ ὧν χρή. Μιϑριδάτης ἐν v — 
χωρίῳ τούτῳ προκατεσκευάσατο νύχτωρ ἐγχειρίδια 10 
πολλὰ, κεκρυμμένον ἄλλο ἀλλαχοῦ, καὶ τούτοις ἐπέ- 
x&vto σημεῖον. διαλεγόμενος δὴ προσῆγεν αὐτὸν ἠρέμα 

βαδίζων. ἐπεὶ δὲ ἅλις ἦν τοῦ λόγου, Δατάμης ἀσπα- 

σάμενος ἀπήει. Μιϑριδάτης ἕν τῶν ἐγχειριδίων ἀνε- 

λόμενος διὰ τάχους καὶ ὑπὸ τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ κρύψας 15 
ἀνεκαλέσατο Ζατάμην ὡς ἐπιλαϑόμενος δή τινων ὧν 

ἐχρῆν εἰπεῖν" προσελϑόντα δὲ ἐκεῖνο τὲ ὄρος ἐκέλευσεν 

ἐχυρῶσαι μάλιστα. οὕτως ἀφορῶντα Ζ,ατάμην ἐς τὸ 

ὄρος τῷ ἐγχειριδίῳ Μιϑριδάτης πλήξας ἀπέκτεινεν. 
2 ΜΜιϑριδάτης ἐν Παφλαγονίᾳ καταφυγὼν ἐς πόλιν, 20 
ὅπως ἂν προλάβοι ὡς πλείστην ὁδὸν τοὺς διώξοντας 
πολεμίους, ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰκίαις ἔπιπλα καὶ σκεύη 

προὔϑηκεν ἔξω, καὶ νύκτωρ αὐτὸς ἀπέδρα. οἵ διώκον- 

τὲς ἐμβαλόντες τῇ πόλει καὶ τὰ σκεύη προκείμενα 

Cap. 29. $ 1. Cf. Corn. Nep. Dat. 10 sq. 

2 Μιϑροιδάτῃ vulg.; ΜΜυιϑριδάτης F || ὁ βασιλεὺς vulg. [| zteve- 
τμην F | 8 κτεῖνε p; κτεῖναι F: cf. 7,14,1  Μιϑριδάτην F | 
4 M eicwes Patakis | 7. ἔδειξεν ΕἼ ἔδοξεν vulg. | 12 προῆγεν 
Hertlein | 16 δή τινων àv M; δὴ τίνων F | 17 προσελϑόντα F; 
σιροελϑόντα P. 
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ἐδόντες πρὸς ἁρπαγὴν ὥρμησαν: τῶν δὲ ἡγεμόνων 
διώκειν κελευόντων οὐχ ὑπήκουσαν ὠφέλειαν φανεραν 
οὐ καλὸν ἡγούμενοι προέσϑαι. Μυϑριδάτης δὲ πολὺ 
τῆς ὁδοῦ προλαβὼν ἀπιὼν ᾧχετο. 

30. MEM'PIX. 

Μέμψις "Aofifiatov στρατεύσαντος, ὅπως τειχήφης 819 

μὴ γένοιτο, πάντα ἔξω τείχους προήγαγεν καὶ πρὸ τῆς 
πόλεως ἔταξε γυναῖκας, τέκνα, χρήματα, τὰς δὲ πύλας 

τοῦ τείχους ἀπῳκοδόμησεν. ᾿Δριββαῖος τὴν παρασκευὴν 

τῆς ἀπονοίας αὐτῶν φοβηϑεὶς καὶ ὅτι μέχρι ϑανάτου 
μαχοῦνται, τὴν στρατιὰν ἀπήγαγεν. 

81. ΚΕΡΣΟΒΛΈΠΤΗΣ. 

Κερσοβλέπτης ἀποστάντων αὐτοῦ συγγενῶν πολλὰ vost 350 
χρήματα ὑπεχτεϑειμένων διαλυσάμενος πρὸς αὐτοὺς 

κατέστησε πόλεων ἄρχοντας, διαστήσας ἀπ᾽ ἀλλήλων. 

ἐπεὶ δὲ χρόνου διαγενομένου τὰ ὑπεκκείμενα χρήματα 

μετεπέμψαντο, συλλαβὼν αὐτοὺς τῶν πόλεων ἐξήλασε 
καὶ τῶν χρημάτων αὐτὸς ἐκράτησεν. 

32. ΣΕΥΘΗΣ. 

Σεύϑης, ὕπαρχος Κερσοβλέπτου, ἐν σπάνει χρη- νοΞὲ 869 

μάτων προσέταξε τῶν γεωργῶν ἑκάστῳ πέντε μεδίμνων 

χωρίον αὐτῷ κατασπεῖραι. οἵ μὲν κατέσπειραν, πολὺ 

Cap. 32. Cf. Aristot. oecon. 2, 27. 

ὁ ᾿Δἀριββαίου F qui v. 9 "4gifatoc; ᾿Δριβαίου M: cf. Droysen 
1l, 1,13, not. 2, qui docet genuinam nominis formam esse 
᾿ἀρραβαῖος; Diod. 18,3. 26. 39. 51 etc. "Agoróetog | 7 πρὸς ἤγαγεν 
F, corr. vulg. || 16 ὑπεκκείμενα K; ὑποκείμενα F | 17 μετεπέμ- 
ψαντο K; μετεπέμψατο F | πόλεων vulg.; πολεμίων F || 20 ὕπαρ- 
qos F] ἕππαρχος vulg. 
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πλῆϑος γεωργῶν. σίτου δὲ παμπόλλου γενομένου, 
καταγαγὼν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἐπίπρασκεν ὑφέμενός 
τι τῆς τιμῆς, ὥστε ταχέως τᾷ Κερσοβλέπτῃ πολλὰ 
χρήματα συνελέξατο. 

33. ΑΡΤΑΒΑΖΟΣ. ὄ 

4801791 ᾿Αρταβάξῳ πολιορκοῦντι Ποτίδαιαν Τιμόξενος 
᾿ Σκιωναῖος προεδέδου τὴν πόλιν. ἀμφότερον συνέ- 
ϑεντο, τῷ βέλει προσάψαντας βραχὺ βιβλίδιον τοξεύειν 

εἴς τινα τόπον συγκείμενον κἀκεῖϑεν τὰς ἐπιστολὰς 

ἀναλαμβάνειν. . 10 
868 9 "Aovéáfatog ὑποπτεύσας Παμμένη κοινολογεῖσϑαι 

τοῖς πολεμίοις ἐκάλεσεν αὐτὸν ὡς δῶρα δώσων καὶ 

σῖτον τοῖς στρατιώταις μετρήσων. ἐλϑόντα συλλαβὼν 

τὸ στρατόπεδον τοῖς ἀδελφοῖς Ὀξύϑρᾳ καὶ Διβέκτῳ 
παρέδωκεν. : 

419 8 "Aovéáfietog Φαρνάκου φεύγων ἐκ Πλαταιῶν προῆλ- 

ὃὲεν ἐς Θετταλίαν. τῶν δὲ Θετταλῶν ἐρομένων περὶ 

τῆς μάχης δείσας ὁμολογῆσαι τὴν ἧτταν, αὐτὸς μὲν 
ἔφη σπεύδειν ἐς Θράκην πράξων βασιλέως ἀπόρρητα, 

Μαρδόνιος δὲ νενικηκὼς ἔπεται καὶ τὰ ἔργα τῆς νέκης 20 

αὐτὸς ἀπαγγέλλει. ᾿Δρτάβαξος μὲν ἀπάτῃ νίκης Θεττα- 

1ὅ 

Cap. 33. 91. Cf. Herod, 8, 128; Aen. Tact. 31, 26. 
Cap. 38. 8 2. Hiec Artabazus est nepos illius, qui in 88 1 

et 3 nominatur: cf. Diod. 16,34. — Wachsmuth, Mus. Rhen. 
34, p. 156; Schaefer, Demosth. I!, p. 457 et not. 6. 

Cap. 33. $ 3. Ex Herod. 9, 89. 

6 Ποτίδειαν Heringa coll. Herod. et Aen. Tact.; τὴν πόλιν 
EF; τινὰ πόλιν vulg.| 1 Σκιωναῖος ΕἸ Σικιωναῖος M; Σικυώνιος 
vulg. | 8 προσάψαντες vulg.; προσάψοντες F | 12 ἐκάλεσεν vulg.; 
ἐκέλευσεν F | 14 “ιβώιτῳ)] Σιβυρτέῳ Roth | 16 Πλαταιῶν M; 
grew vulg.; Πλατέων F | 17 ἐρωμένων F, | 21 ἀπαγγελεῖ 

oen, 
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λίαν διεξῆλθε, Θετταλοὶ δὲ αὐτίκα τὴν Περσῶν ἧτταν 

ἐμάνϑανον. 

84. APTANAHZ. 

e. 39, 1 ᾿ἀρυάνδης τὴν Βαρκαίων πόλιν πολιορκῶν, νυκτὸς 91512 
5 ὀρύξας τάφρον, ξύλα ἀσϑενῆ διατείνας καὶ γῆν ὀλίγην 
ἐπιβαλὼν, us9' ἡμέραν προκαλεῖται Βαρκαίους ἐπὶ 
σπονδάς" καὶ στὰς μετὰ τῶν τὰ ὅρκια τεμνόντων ἐπὶ 

τῆς κρυπτῆς τάφρου ὥμοσεν, ἐφ᾽ ὅσον οὕτως ἡ γῆ 
μένει, φυλάξειν τὰ συγκείμενα. οἵ Βαρκαῖοι μετὰ τοὺς 

10 0gxovg ἀνέῳφξαν τὰς πύλας. οἱ περὶ τὸν ᾿Δρυάνδην 
καταρρήξαντες τὴν τάφρον κατελάβοντο τὴν πόλιν, ὡς 

οὐκέτι τῆς γῆς μενούσης, ἐφ᾽ ἧς ὥμοσαν. 

865. ΒΡΕΝΝΟΣ. 

e. 14, 22 Βρέννος, Γαλατῶν βασιλεὺς, πεῖσαι βουλόμενος 1 5319 

15 αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα στρατεῦσαι, συναγαγὼν ἐκ- 

κλησίαν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν προήγαγεν αἰχμαλώτους 

Ἕλληνας, ἐλαχίστους τὰ σώματα καὶ ἀσϑενεστάτους, 
τὰς κεφαλὰς ἀπεξυρημένους, τριβώνια ῥυπῶντα περι- 
βεβλημένους" καὶ παρέστησεν Χὐτοῖς τῶν Γαλατῶν τοὺς 

20 μεγίστους καὶ τοὺς εὐειδεστάτους Γαλατικὴν ὅπλισιν 

ἔχοντας. τοῦτο ποιήσας ἡμεῖς", εἶπεν, “οἵ τηλικοῦτοι 
καὶ τοιοῦτον πρὸς τοὺς οὕτως ἀσϑενεῖς καὶ μικροὺς 

πολεμήσομεν᾽. οὕτως ἐπείσϑησαν Γαλάται καταφρονή- 
σαντες Ελλήνων ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα. 

Cap. 34. Ex Herod. 4, 201 coll. 167. --- Cf. 7. p. 473. 
Cap. 35. De tempore cf. Droysen 11, 2, p. 346 sq. 

9 μενεῖ K || 131 καταρήξαντες F || 19 μηκέτι vulg. || 18. 14. Boév- 
vog H; Boévog F | 23 πολεμήσωμεν F; ὀκνήσομεν πολεμεῖν; H. 
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218 9 Βρέννος Γαλάτας ἀγαγὼν ἐπὶ τὴν Ελλάδα, ϑεώ- e. 14 2: 
μενος τοὺς ἐν Ζ,ελφοῖς χρυσοῦς ἀνδριάντας, προσ- 

χαλεσάμενος Δελφοὺς αἰχμαλώτους διὰ τοῦ ἑρμηνέως 

ἤρετο, εἰ στερεὸν εἴη τὸ χρυσίον τῶν ἀναϑημάτων. 
εἰπόντων δὲ τὰ μὲν ἔνδον ἐστὶ χαλκὸς, τὰ δὲ ἔξωϑεν 5 

χρυσὸς ἐπελήλαται λεπτός", ἠπειλήσατο ϑάνατον ἅπασιν, 

εἰ τοῦτο πρὸς ἄλλους ὁμολογήσειαν. ἀλλὰ καὶ τούὐ- 
ναντίον λέγειν παρήγγειλεν, ὥς ἐστιν ἅπαντα χρυσὸς 

αὐτὸς δὴ σφυρήλατος. καὶ δὴ τῶν ἡγεμόνων ἔνδον τινὰς 

καλέσας τοὺς αἰχμαλώτους ὁμοίως ἤρετο. τῶν δὲ τὸ προσ- 10 
ταχϑὲν εἰπόντων, ὡς πάντα εἴη χρυσὸς, ἐκέλευσεν 
αὐτοὺς ἀναγγέλλειν τοῖς πλήϑεσιν, ἵνα μάχοιντο προ- 

ϑυμότερον ὡς ἀποληψόμενοι χρυσοῦ μοίρας μεγίστας. 

86. ΜΥΎΓΔΟΝΙΟΣ. 

Μυγδόνιος πολεμίων προσκαϑημένων λιμῷ πιε- 9.58,10 

ξόμενος, σωροὺς ὑπερμεγέϑεις γῆς καὶ λίϑων ἐν τῇ 16 

ἀγορᾷ νήσας καὶ περιαλείψας πηλῷ, τοῖς μὲν πυροὺς, 

τοῖς δὲ χριϑὰς ἐπέβαλε καὶ ϑρέψας ἡμιόνους μεγίστους 

καὶ πιοτάτους ἐκτὸς τείχους ἀφῆκεν. τούτους μὲν οἵ 

πολέμιοι συνέλαβον. ὃ δὲ κήρυκα πέμψας ἠξίωσε πέμ- 20 
ψαι τοὺς περὶ λύτρων συμβησομένους. κήρυκες ἧκον᾽ 

πρὸς ove ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς Μυγδόνιος συνέβαινεν. οἵ 
ὃὲ σωροὺς μεν πλοῦς πυρῶν καὶ κριϑῶν ἰδόντες καὶ 

ὑπηρέτας καὶ ἄλλους ἀλλαχόϑεν ἀξιοῦντας μετρεῖσϑαι 

1 ϑεώμενος EF; θεασάμενος H; ϑηρώμενος Sittl | T ἄλλους 
V; ἀλλήλους F | 9 αὐτὸς δὴ vel ἄπεφϑος [καὶ] δὴ Sittl; αὖτο- 
φυὴς Traube coll. Diod. 3, 45; αὐτῷ δὴ F; om. H; eiecit K | σφυρή- 
λατος Η; σφυρηλάτης F Ἰ 19 ἀναγγέλειν F | προϑυμότερον FH] 
εὐθυμότερον vulg. || 13 ἀποληψόμενοι K; ἐπιληψόμενοι F ; ληψό- 
μενοι H | 17 τοῖς] τοὺς F | πυρροὺς F | 18 ἐπέβαλε Cas.; ; ἔβαλεν 
F; ὅτι χρὴ σωροὺς ἀπὸ λίϑων καὶ πηλῶν ἐπιχρίσαι H Ϊ 24 καὶ 
ante ἄλλους del. K. 
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ταῦτα ἐπανελθόντες volg πολεμίοις ἤγγειλαν. ot δὲ xol 

τὸ εὐτραφὲς τῶν ἡμιόνων ἑωρακότες καὶ τὴν παρα- 
σκευὴν τῶν τροφῶν τοῖς κήρυξι πιστεύσαντες ὡς οὐκ 

ἂν δυνάμενοι χρόνῳ μακρῷ τὴν πόλιν ἑλεῖν ἀνέξευξαν. 

87. IIAIPIZAAHZ. 

Παιρισάδης Πόντου βασιλεὺς iv ἄλλῃ uiv ἐσϑῆτι 

τοὺς στρατιώτας ἐξέτασσεν, ἐν ἄλλῃ δὲ πρὸς vovg πο- 

λεμίους ἐκινδύνευεν, [ἐν] ἄλλῃ 0b, εἰ φυγῆς καιρὸς 
ἦν, ἔφευγεν. ἐχτάττων μὲν γὰρ ἐβούλετο εἶναι πᾶσιν 

ἐπιφανὴς, κινδυνεύων δὲ μηδενὶ τῶν πολεμίων κατα- 

φανὴς, φεύγων δὲ μήτε τοῖς oíxsíoug μήτε τοῖς ἐναν- 

τίοις γνώριμος. 

38. ΣΕΎΘΗΣ. 

Σεύϑης ᾿4Ζϑηναίων τὰ ἐπὶ ϑάλατταν διὰ τῆς Χερ- 

ρονήσου πορϑούντων μισϑωσάμενος Γέτας ψιλοὺς 

δισχιλίους δι’ ἀπορρήτων συνέταξεν ὡς πολεμίους 

ἐμβαλόντας πυρπολεῖν τὴν χώραν καὶ βάλλειν τοὺς 

ἐπὶ τῶν τειχῶν. ᾿Αϑηναῖοι ταῦτα ὁρῶντες καὶ πολε- 

μίους τῶν Θρᾳκῶν ἡγησάμενοι τοὺς Γέτας ἀπὸ τῶν 
δρωμένων ἐκβάντες ϑαρροῦντες τῶν νεῶν προσῆγον 

τοῖς τείχεσιν. ὁ μὲν Σεύϑης προεξῆλθε τῶν τειχῶν 

ἐναντίος τοῖς ᾿4ϑηναίοις, καὶ οἵ Γέται δὲ ὡς μετ᾽ 

αὐτῶν παρατάττεσϑαι μέλλοντες" ἐπεὶ δὲ κατόπιν ἐγέ- 

vovrto, λαβόντες ὀπίσω τοὺς πολεμίους ἔνϑεν μὲν οἵ 

Θρᾷκες, ἔνϑεν δὲ οἵ Γέται πάντας αὐτοὺς διέφϑειραν. 

ὅ. 6 Παιρισάδης K, Strabo, C. I. Gr. II, 2119; Eckhel, doctr. 
num. 2,361; Παρεισάδης (Παρισάδης corr. F,)F: cf. Schaefer, 
Mus. Rhen. 33, p. 418 sqq. | 7 ἐξέτασσεν Heringa 130; ἐξήταξεν 
F: cf. v. 9| 8 [ἐν] Καὶ | 14 διὰ] ἐκ Hertlein || Χειρονήσου F | 17 
βάλειν F | 22 ᾿4ϑηναίοις καὶ in lacuna om. F,, add. F,. 
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89. XEIAHZX. 

Σείλης τρισχιλίους Περσῶν νεωτερίζοντας χτεῖναι 

βουλόμενος ἐσκήψατο Σέλευκον αὐτῷ δι᾿ ἐπιστολῆς 

χαλεπῶς ἀπειλεῖν. αὐτὸς δὲ τῇ τούτων συμμαχίᾳ 

χρησάμενος ἐθέλειν αὐτὸν προλαβεῖν. ὕπως δ᾽ ἂν 

βουλὴν ἀγάγοιεν, συνέταξεν αὐτοῖς ἀπαντᾶν ἐς κώμην 
e , , , 

Ράνδα καλουμένην. οἵ uiv πιστεύσαντες ἧκον, ὃ δὲ, 
s M er. ^ fo p.v * ΄ Pod 
ἦν γὰρ ἕλος βαϑὺ καὶ κοῖλον ὑπὸ τὴν κώμην, ἐνταῦϑα 

“Μακεδόνων καὶ Θρᾳκῶν ἱππεῖς τριακοσίους, ὁπλέτας 

τρισχιλίους ἀποχρύψας συνέταξεν, ὅταν ἴδωσι᾽ πέλτην 

χαλκῆν ἀρϑεῖσαν, ἐκδραμόντας ἀναιρῆσαι πάντας τοὺς 

ἠϑροισμένους. ἀνεδείχϑη μὲν ἡ πέλτη, οἱ δὲ ἐκδρα- 

μόντες τοὺς τρισχιλίους Πέρσας κατεφόνευσαν. 

40. ΟΒΟΡΖΟΣ. 

Ὀβόρξος τρισχιλίους ἄνδρας τῶν ἐν τῇ Περσίδι 
κατοίκων ἐπιβουλεύοντας αἰσϑόμενος ἀπεπέμψατο δοὺς 
ἡγεμόνας τῶν ὁδῶν, ot προήγαγον αὐτοὺς εἴς τινὰ 
τόπον τῆς Περσίδος, [0g] καλεῖται Κωμαστὸς, ἔνϑα 
κῶμαι zvxval καὶ λεὼς πολὺς καὶ σταϑμοὶ πολλοί. 

ἐπεὶ δὲ ἄλλος ἐν ἄλλῳ σταϑμῷ κατήγετο, φυλακῆς 
ἰσχυρᾶς κυκλωσαμένης τὰς κώμας. ἕκαστος τῶν σταϑ- 

μούχων τὸν ἴδιον ἐπίσταϑμον εὖ μάλα καταμεϑύσας 
ἀπέκτεινε. τὰ δὲ σώματα τῶν τρισχιλίων ταφέντα διὰ 

νυχτὸς ἀφανῆ ἐγένοντο. 

Cap. 39. De tempore nihil constat: cf. Droysen IIT, 1, 
p. 255. 

1 Σείλης] Χείλης vulg.|| 6 αὐτοὺς F | 1 P&vó« F, Maasv., 
coll Ptolem. 6,19; Ῥάνδαν Ἐς | 10 τρισχιλέους ὁπλέτας] τρεῖς 
χιλιάδας ὁπλιτῶν vulg.|| 14 Ὄβορξος F; Βόρξος vulg.; Οἰόβαξος 
vel Ὀρόβαξος coni. Roth | 18 [ὃς] vulg. || 34 ἐγένετο Roth. 

“Ὁ Y te ee c "A. * 2o," TERAPOLÁOTA ATA E qe "x 

10 

15 



10 

15 

20 

Polyaen. VII, 41. 349 

41. ZOYPHNAX. 

Σουρήνας Παρϑυαίων ἡγούμενος Κράσσον μετὰ 

πολλῆς ἥττης ἀναχωροῦντα καὶ διὰ τῶν ὀρειοτέρων 

ὁδεύειν πειρώμενον. τὴν ἐξ ἀπονοίας μάχην φοβούμενος 

ἔπεμψε πρεσβευτὴν ὡς αὐτὸν λέγοντα ᾿συντίϑεταί σοι 
φιλίαν βασιλεὺς μέγας" δείξας Ρωμαίοις ἀνδρίαν νῦν 
δεῖξαι βούλεται φιλανθρωπίαν. Κράσσος δόλον ὑφ- 
ορώμενος οὐκ ἐπείϑετο. οἵ στρατιῶται ἀϑυμοῦντες καὶ 

ἀπειρηκόντες ἐβιάσαντο αὐτὸν τὰ ὅπλα κρούσαντες 

πιστεῦσαι τῷ βαρβάρῳ. Κράσσος ἄκων πεζὸς ἐβάδιξε. 

Σουρήνας φιλοφρονούμενος δὴ ἵππον χρυσοχάλινον 

αὐτῷ παρέστησεν, ἐφ᾽ οὗ καϑίσαι προσέταξεν. ὃ μὲν 

δὴ ἀναβαίνει τὸν ἵππον, 0 δὲ βάρβαρος ἱπποκόμος 
κεντρίσας ἐπετάχυνε τοῦ ἵππου τὸν δρόμον, ὅπως τὸν 

Κράσσον ἐς τὸ πλῆϑος ἐξενέγκοι τῶν Παρϑυαίων. 

Ὀχτάουιος, τῶν περὶ Κράσσον ἡγεμόνων, συνεὶς τῆς 

ἀπάτης λαμβάνεται τῶν χαλινῶν, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον εἷς 

τῶν χιλιάρχων Πετρώνιος, ὥστε τὸν μὲν ἱπποκόμον 
Ὀκτάουιος κχτινύει σπασάμενος τὸ ξίφος, τὸν δὲ Ὀκτά- 

ουιον ἄλλος τις τῶν Παρϑυαίων, τὸν δὲ Κράσσον 
᾿Εξάϑρης Παρϑυαῖος" καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὴν 
δεξιὰν ἀποκόψας ἐκόμισε πρὸς μέγαν βασιλέα Παρ- 

Cap. 41. Ex Plut. Crass. 380—383; cf. Appian. Parthica; 
Dio Cass. 40, 26 sqq. 

8 ὀριωτέρων F; ὀρεινοτέρων vulg. | 6 δείξας vulg.; [καὶ] 
δείξας K; [ὃς] δείξας W; δεῖξαι F || 16 'Oxvcviog F constanter || 
18 Πετρόνιος F || 19 κτινύει lineola notatum in Εἰ; κχυξένει 
vulg. | 21 ἐξαρϑεὶς F: cf. p. 850, 10; Πομαξάϑρης Plut.; ὃ 
Μαξάρϑης Appian. || Παρϑυαῖος [ἀνεῖλε] Cas. K. 
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ϑυαίων Ὑρώδην. ἔτυχε δὲ βασιλεὺς κατ᾽ ἐκεῖνο τῆς 
ὥρας ἑστιώμενος καὶ παρὰ τὸν πότον ἀκροώμενος 

Ἰάσονος Τραλλιανοῦ τραγῳδοῦ ὑποκρινομένου Βάκχας 

Εὐριπίδου. ὃ μὲν δὴ τραγῳδὸς ἦδεν ἐχεῖνα τὰ μέλη 
φέρομεν ἐξ ὄρεος 

[ἕλικα] νεότομον ἐπὶ μέλαϑρον, 

μακάριον ϑήραν. 
oí δὲ τὴν τοῦ Κράσσου κεφαλὴν κομίζοντες τῷ βασιλεῖ 

προσήνεγκαν. ἐπὶ τούτῳ μεγάλη βοὴ καὶ πολὺς κρότος 

ἐγένετο, ὥστε ὁ μὲν ᾿Εξάϑρης ἀναπηδήσας ἔφη "ἐμοὶ 
ταῦτα μᾶλλον τὰ μέλη προσήκει ἄδειν ἢ τῷ τραγῳδῷ᾽. 
βασιλεὺς (μὲν) ἡσϑεὶς τοῦτον μὲν ἐτίμησεν οἷς πάτριον 
ἦν, τῷ δὲ Ἰάσονι τῷ τραγῳδῷ τάλαντον ἔδωκεν. 

42. ΚΕΛΤΟΙ. 

Κελτοὶ στρατεύουσιν ἐπὶ Αὐταριάτας καὶ ἦν πό- 
λεμος μακρός. οἵ μὲν Κελτοὶ τὰς τροφὰς καὶ τὸν 

οἶνον πόαις δηλητηρίοις καταφαρμακχεύουσι καὶ κατα- 

λιπόντες ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ νύχτωρ ἔφευγον" οἵ 

ὃξ Αὐταριᾶται πιστεύσαντες, ὡς φοβηϑέντες ἀποδὶ- 
δράσκοιεν, κατελάβοντο τὰς σκηνὰς καὶ τῷ οἴνῳ καὶ 
ταῖς τροφαῖς ἀνέδην ἐχρήσαντο καὶ παραυτίκα ὑπὸ 
διαρροίας ἀκρατοῦς λυϑέντες [ἔκειντο]. Κελτοὶ δὲ 

ἐπελθόντες κειμένους φονεύουσιν. 

Cap. 42. Cf. Theopomp. fr. 41 (Mueller fr. hist. graec. I). 

1 Ὑρώδην Plut.; Ἡρώδην F vulg.; Ὀρώδης Appian., Dio 
Cass.| 5 φέρων uiv F ὄρεος F, Plut.; ὀρέων Cas. ex Eurip. || 
6 ἕλικα om. Εἰ; ex Euripid. inser. Cas. || μέλανϑρον F; μέλαϑρα 
Plut. | 7 ϑήραν F, Plut.; ϑήραμα Mp, Euripid. Áppian. | 12 
(uiv) del. Cas. | 13 τῷ ᾿Ιάσονι δὲ vulg.|| 14 Κέλτος F, | 15. 16 
Κέλτοι F | 22 λυϑέντες Patakis: cf. 6,13 ἐκλυϑέντες; ληφϑέντες 
F | [ἔκειντο] Koen. p. 197: cf. 6,13; 8,25,1; 8,28. 
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48. OPAIKEZ. 

Θρᾷκες παραταξάμενοι Βοιωτοῖς παρὰ τὴν Ko- 
παΐδα λίμνην, ἡττηϑέντες, ἐς τὸν ᾿Ελικῶνα καταφυ- 

γόντες ἐσπείσαντο τοῖς Βοιωτοῖς ἡμέρας τινὰς, ἐν αἷς 

5 βουλευσάμενοι ἀπαλλάξονται" οἵ Βοιωτοὶ τῇ νίκῃ &«g- 
ροῦντες καὶ ταῖς σπονδαῖς πιστεύοντες τῇ ᾿άϑηνᾷ τῇ 

Ἰτωνίᾳ ϑύοντες ἑώρταξον ἐπινίκια. οἵ Θρᾷκες ϑύουσι 
καὶ πανηγυρίξουσιν ἀόπλοις νύκτωρ ἐπιϑέμενοι πολ- 

λοὺς μὲν ἀνεῖλον, πολλοὺς δὲ ζῶντας εἷλον. αἰτιω- 

10 μένων δὲ τῶν Βοιωτῶν, ὅτι παρεσπόνδησαν, ἀπεκρί- 

ναντὸ οἱ Θρᾷκες, οὐδαμῶς παραβῆναι τὰς σπονδάς" 

ἡμέρας γὰρ συνθέσϑαι ῥητὰς τῶν ἀνοχῶν, περὶ δὲ τῶν 

νυχτῶν μηδεμίαν συνθήκην πρὸς αὐτοὺς πεποιῆσϑαι. 

44. ΣΚΥΘΑΙ. 

. 15,8 Σκύϑαι Τριβαλλοῖς παρατάσσεσϑαι μέλλοντες παρ- 1 

16 ἤγγειλαν τοῖς γεωργοῖς καὶ τοῖς ἱπποφορβοῖς, ἐπειδὰν 

αἴσϑωνται συμβαλόντας αὐτοὺς τοῖς πολεμίοις, ἐπι- 

φανῆναι πόρρωϑεν τὰς ἀγέλας τῶν ἵππων ἐπελαύνον- 

τας. ol μὲν ἐπεφάνησαν, οἵ δὲ Τριβαλλοὶ πολὺ πλῆϑος 

20 ἀνθρώπων καὶ ἵππων πόρρωϑεν ἰδόντες κονιορτὸν 
ἐγειρόμενον, βοὴν αἰρομένην, νομίσαντες τοὺς ἄνω 

Σκύϑας ἥκειν αὐτοῖς συμμάχους ἔφυγον φοβηϑέντες. 

.82,6 Σκύϑαι τὴν ᾿Δσίαν κατέτρεχον. αἵ Σκυϑίδες γημά- 2 

Cap. 43. Ex Ephoro coll. Strab. 9, 2, 4, p. 401. 
Cap. 44. 8 1. Of. Front. strat. 2, 4, 20. . 
Cap. 44. $ 2. Cf. Herod. 4, 8 sq.; Iustin. 8, 5, 1 Βα. 

4 τοῖς Βοιωτοῖς vulg.; τοὺς Βοιωτοὺς F | τινὰς] ῥητὰς K || 
ὁ ἀϑανάτη ἰτεωνία F; corr. vulg. | 15 Τριβαλλοῖς H; Τριβά- 
λοις F (id. v. 19) | 11 αἴσϑονται F | συμβάλλοντας H Ϊ 18 ἐπε- 
λαύνοντας Patakis ex Front. admoveri; ἀπελαύνοντας F | 28 
ZXv9í0sg K; Σκυϑιάδες FH. 
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μεναι τοῖς οἰκέταις ἐπαιδοποιήσαντο. ἐπανελθόντας 

of δοῦλοι τοὺς δεσπότας οὐκ ἐδέξαντο. πόλεμος ἦν. 

of μὲν οἰκέται φαλαγγηδὸν ἐπήεσαν ὡπλισμένοι" Σκύ- 

ϑης δὲ ἀνὴρ δείσας αὐτῶν τὴν ἐξ ἀπονοίας μάχην 
συνεβούλευσεν ὅπλα μὲν καὶ τόξα καταβαλεῖν, μάστιγας 
δὲ ἀνατειναμένους ἐπὶ τοὺς οἰκέτας βαδέξειν. οἱ μὲν 
ἀνατεινάμενοι τὰς μάστιγας ἐφώρμησαν, οἵ δὲ τὸ συν- 

εἰδὸς τῆς δουλείας οὐ φέροντες αὐτίκα φεύγοντες 
ὥχοντο. 

45. ΠΕΙ͂ΡΣΑΙ. 

Πέρσαι περὶ Μυκάλην Σαμίους καὶ Μιλησίους 

ὑπόπτους ἔχοντες ἐκέλευσαν αὐτοὺς τὰ τῆς Μυκάλης 

ἄκρα φυλάττειν, λόγῳ μὲν ὡς ἐμπείρους τῆς χώρας. 

ἔργῳ δὲ, ἵνα μὴ παρόντες διαφϑείροιεν καὶ τοὺς 

ἄλλους Ἴωνα. ὃ 

IIEPZIAEZ. 

5 

10 

15 

Πέρσαι Μήδοις παρετάσσοντο. Περσῶν Κῦρος 9.19, 
ἡγεῖτο. Κύρου σατράπης Οἰβάρης ἦρξε φυγῆς, καὶ 
ὅσων ἡγεῖτο Περσῶν, πάντες τῷ σατράπῃ συνέφευγον. 
ἔνϑα δὴ αἱ Περσίδες ἀπαντώμεναι τοῖς φεύγουσιν, 

ἀνασυράμεναι τοὺς χιτωνίσκους 'ποῖ᾽ ἔφασαν φεύγετε; 
ἢ ὅϑεν ἐξέδυτε, πάλιν ἐκεῖ καταδῦναι σπεύδετε; ὃ 

Cap. 45. 8 1. Cf. Herod. 9, 99. 
Cap. 45. 8 2. Cf. Plut. Alex. 69; de virt. mul. 5; Nicol. 

Damasc. t. 3, p. 406 Mueller; lust. 1, 6, 12 s1.; Anaxim. fr. 18; 
Strabo 15, p. 730 C. 

3 ἐπήεσαν F; ἀπήντησαν Cas. K|| 16 Ileocíósg P; om. F || 
19 ὅσων vulg.; ὅσον F | σατράπῃ F] Οἰβάρῃ vulg. || 20 ἀπαν- 
τῶσαι H: cf. ad 1, 21, 1 || 22 ἢ ὅϑεν H; ἕωϑεν F; ὅϑεν vulg. 

20 
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λόγος τῶν γυναικῶν ἤσχυνε τοὺς Πέρσας xol dva- 
στρέψαντες ἐπὶ τὴν μάχην τοὺς Μήδους ἐς φυγὴν 
ἐτρέψαντο. 

46. ΤΑΥ͂ΡΟΙ. 

Ταῦροι Σκυϑικὸν γένος ἀεὶ παρατάττεσϑαι μέλλον- 

τες τὰς ὄπισϑεν ὁδοὺς ἀνασκάπτουσιν καὶ ποιήσαντες 

ἀβάτους οὕτως ἀγωνίζονται, ἵνα μὴ δυνάμενοι φυγεῖν 

ἢ κρατοῖεν ἢ ἀποϑνήσκοιεν. 

A7. TP2IAAEZ. 

Πελληνεῖς ἀναπλέοντες ἐκ Τροίας κατέσχον εἰς 

τὴν Φλέγραν. αἰχμάλωτοι Τρωιάδες τῶν Ἑλλήνων 

ἐπὶ γῆν ἀποβάντων οὐ φέρουσαι τὴν ἄλην τὰς ναῦς 

κατέπρησαν. ἔπειϑεν τὰς αἰχμαλώτους Δἰϑία, Πρι- 

ἅμου ἀδελφή" οἱ δὲ "EAAmveg ἀπορίᾳ σκαφῶν κατε- 
λάβοντο τὴν νῦν καλουμένην Σχιώνην καὶ πόλιν 

οἰκίσαντες τὴν χώραν ἀντὶ Φλέγρας Παλλήνην προσ- 

ηγόρευσαν. 

48. ΣΑΛΜΑΤΙΔΕΣ. 

"Avvífieg ἐν Ἰβηρίᾳ πόλιν μεγάλην Σαλματίδα 3: 

ἐπολιόρκει᾽ καὶ δὴ συνθήκας ἐποιήσατο, λαβὼν ἀρ- 
γυρίου τάλαντα τριακόσια καὶ τριακοσίους ὁμήρους 

Cap. 47. Of. Conon. narrat. ap. Phot. 18 et Steph. Byz. 
8. V. Σ»κιώνη. 

Cap. 48. Cf. Plut. de virt. mul. 10. 

6 ὄπισϑεν vulg.; ὄπιϑεν F || 9 Τρῳάδες F; Πελληνεῖς vulg. | 
10 Πελλήνεις F; Παλληνεῖς Cas. | 12 ἄλλην F, | 13 ἔπειϑεν τὰς 
corr. F, ex ἐπιϑέντας | 4ἰϑία Roth; ᾿ἀνϑία F; Αἴϑυλλα Rutgers. 
var. lect. p. 947 ex Conone ἢ 15 vóv] vaov F | 16 Παλήνην F. 

PonvAENvs, ed. Melber. 28 

b2 
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ἀνεῖναι τὴν πολιορκίαν. τῶν δὲ Σαλματαέων οὐκ ἀπο- 
διδόντων τὰ συγκείμενα AvvíBag ἐπιστρέψας ἐπαφῆκε 
τοὺς στρατιώτας ὡς διαρπασομένους τὴν πόλιν. ἵχετεύ- 

ουσιν οἵ βάρβαροι συγχωρῆσαι αὐτοῖς, ἐν ἱματίῳ μετὰ 

τῶν γυναικῶν ἐξελθεῖν, ὅπλα δὲ καὶ χρήματα καὶ 

ἀνδράποδα καταλιπεῖν. αἵ γυναῖκες ἐν τοῖς κόλποις 

χρύπτουσαι ξίφη τοῖς ἀνδράσι συνεξῆλθϑον. οἱ μὲν δὴ 

τοῦ ᾿ἀννίβου στρατιῶται τὴν πόλιν διήρπαξον. αἵ δὲ 

γυναῖκες ἐμβοήσασαι τοῖς ἀνδράσι τὰ ξίφη παρέδωκαν᾽ 

ἔνιαι δὲ καὶ αὐταὶ σπασάμεναι μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐπέ- 
ϑεντο τοῖς διαρπάσασι τὴν πόλιν, ὥστε τοὺς μὲν κατέ- 

βαλον, τοὺς δὲ ἐτρέψαντο καὶ ἀϑρόοι διεξεπαίσαντο. 
"AvvíBug τὴν ἀνδρείαν τῶν γυναικῶν ϑαυμάσας ἀπέ- 
δωκε Óv αὐτὰς τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν τήν τε πατρίδα 

καὶ τὰ χρήματα. 

49. TYPPHNIAEX. 

Τυρρηνῶν oí 45uvov καὶ Ἴμβρον κατασχόντες 
ἐξελασϑέντες ὑπ᾽ AOqvaíov, ἐς Ταίναρον κατασχόντες 

Σπαρτιάταις περὶ τὸν εἱλωτικὸν πόλεμον συνεμαχέ- 

Cap. 49. Cf. Plut. de virt. mul. 8; Herod. 4,146; Polyaen. 
8, 71. — G. Gilbert, Studien zur altspartan. Geschichte, p. 51. 

1 ἀνεῖναι M; ἀεῖναι ἘΠ; ἀνείη vulg. | Zvouetoíov F,, 
corr. F, | ἀποδιδόντων M; ἀποδωσόντων F; ἀποδόντων Καὶ | 
8 διαρπασομένους Hertlein; ἁρπασομένους F: cf. infra vv. 8. 11 
et Plot. ἐπὶ διαρπαγῇ | 4 ἐν ἱματίῳ Plut; ἕνὲ ἱματίῳ F: 
cf. 5,19. 8,64 | 7 τὰ ξίφη vulg. | 8 ἀννίβα vulg. | 9 ἐμβοή- 
σασαι M Plut.; ἐκβοήσασαι F; ἐκβοηϑήσασαι Valckenaer || παρέ- 
δωκαν Patakis, Hertlein coll. Plut. παρέδοσαν; προσέδωκαν 
F | 11 διαρπάξουσι p, K; φρουροῦσι Plut. | κατέβαλον Plut.; 
κατέλαβον F | 19 διεξεπαίσαντο K; διεξεπέσαντο F; διεξέπεσον 
Plut.: οὗ 2,2, ὅ. 3,2,14. ὅ, 16, ὅ | 14 δι᾿ E; δὴ F || 16 τυρήννε.. 
F pr, τυρηννίδες F, corr. | 17 τυρήννων, corr. τυρηννῶν E || 
18 Τέναρον F | κατασχόντες] κατάραντες Plut. 

10 
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σαντο. πολιτδίας δὲ καὶ ἐπιγαμίας τυχόντες, οὐ μὴν 

ἀρχῆς οὐδὲ βουλῆς μετασχόντες ὑπόνοιαν ἔσχον ὡς 
νεωτερίξοντες καὶ συλληφϑέντες ὑπὸ “ακεδαιμονίων 

ἐφυλάσσοντο. oí δὲ τῶν φρουρουμένων γυναῖκες ἐπὶ 

τὴν εἱρκτὴν ἀφικόμεναι τοὺς φύλακας ἵκετεύουσι παρ- 

εἴναι αὐτὰς, ὅσον ἰδεῖν καὶ προσειπεῖν τοὺς ἄνδρας. 
ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον, μετημφιέννυντο τὰς ἐσθῆτας" καὶ 

τὰς μὲν τῶν γυναικῶν οἱ ἄνδρες ἐνδύονται [xal] περι- 

καλυψάμενοι προϊούσης ἑσπέρας ἐξίασι, τὰς δὲ τῶν 

ἀνδρῶν αἵ γυναῖκες λαβοῦσαι ὑπομένουσιν ἔνδον ἐπὶ 
τῷ πᾶν ὁτιοῦν παϑεῖν διασωσάμεναι τοὺς ἄνδρας. 

οὐ τοίνυν οὐδὲ οἵ ἄνδρες τῶν γυναικῶν ἠμέλησαν, 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ Ταύγετον κατελάβοντο καὶ τὸ εἴλωτι- 

κὸν ἀπέστησαν, ὥστε δείσαντες οὗ Μάκωνες ἐπεκηρυ- 
κεύσαντο καὶ διαλλαγέντες ἀπέδωκαν αὐτοῖς τὰς γυ- 

veixag' ἔδωκαν δὲ καὶ χρήματα καὶ ναῦς καὶ ὡς 

ἀποίκους “ακεδαιμονίων ἐξέπεμψαν. 

50. KEATAI. 

Κελτοῖς στάσις ἦν ἐμφύλιος. ἤδη δὲ καὶ ἐς πόλε- 

μον ὡπλισμένων, ai γυναῖκες αὐτῶν [ἐν μέσῳ] στᾶσαι 

τῆς παρατάξεως τὰ ἐγκλήματα διήτησαν καὶ διέκριναν, 

ὥστε τοὺς ἄνδρας φίλους γενομένους διαλλαγὰς ποιή- 

σασϑαι καὶ κατὰ οἴκους καὶ κατὰ πόλεις. αὖϑις, εἴποτε 

Cap. 50. Cf. Plut de virt. mul. 6. 

6 προσειπεῖν Plut.; προσῆναι F || 8 ἐνδύονται F ] ἐνδύντες 
W ex Plut. et Herod. [ [καὶ] K; [δὲ] ante ἑσπέρας Cas. || 
13 Ταύγετον W; ταῦ ετὸν F; τὰ Ταῦγετα Cas. ex Plut.; zov- 
τὸν M | 18 Keirol V Plut.; Κέλται F,, Κέλτοι corr. E,: of. 
7,42 | 19 ἔμφυλος F || καὶ del. K | 20 [ἐν μέσῳ] Cas. ex Plut, Ι 
28 εἴποιτε F. 

28" 
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Κελτοὶ βουλεύοιντο πολέμου πέρι καὶ εἰρήνης ἢ τῶν 

ἄλλων ὅσα κοινὰ πρὸς ἀλλήλους ἢ τοὺς συμμάχους, 
ἕκαστα γνώμῃ τῶν γυναικῶν ἐβραβεύετο. ἐν γοῦν 
ταῖς πρὸς ᾿άἀννέβαν συνϑήκαις γέγραπται, Κελτῶν μὲν 

ἐγκαλούντων Καρχηδονίοις τοὺς Καρχηδονίων ἐπάρχους 

καὶ στρατηγοὺς εἶναι δικαστάς, ἣν δὲ Καρχηδόνιοι 

Κελτοῖς ἐγκαλῶσι, τὰς Κελτῶν γυναῖκας δικάξειν. 

4 Aví(fov Ἐ | 5 ἐπάρχους Wyttenbach ex Plut., qui τοὺς 
iv Ἰβηρίᾳ Καρχηδονίων ἐπάρχους; ἵππάρχους F. 



Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν 

“μούλιος : 
NeuévoQ . 
Ῥωμύλος 
IN ουμᾶς. 
τύλλος. 
Ταρκυΐνιος ' 
Κάμιλλος. 
"Μούκιος 
Σύλλας. 
Μάριος. 
Μάρκελλος 
"Avg .. 
T'eog 
Φάβιος . 
Koivrog. 
Zhuiov 
Κάτων. 
“αῦνος. 
Τίτος. : 
Γάϊος 
Πεινάριος. 
Σερτώριος. 
Καῖσαρ. 
“Σεβαστὸς 5 ᾿ 
ἹΡωμαῖοι 

Πολυαίνου στρατηγημάτων. 

xs : 

"v2 RS RR R-SSRORRRSURURSRUS 

«| Σεμίραμις. 
Ῥοδογούνη 
Τόμυρις. 
Νίτητις. 
Φιλώτις. 
Κλοιλία. 
Πορκία. 
Τελέσιλλα. 
Χειλωνὶς.. 
Πιερία. 
Πολυκρίτη 
Μαμψάκη. 
᾿ἀρεταφίλα 
Κάμμα ἜΝ 
Τιμόκλεια. 
Ἐρυξὼ e 
Πυϑύπολις 
Xovcooum . 
Πολύκλεια 
Μέαινα.. 
Θεμιστὼ 
Φερετίμα J 
᾿Δξιοϑέα 
᾿ἀρχίδαμις. 
“αοδίκη RR RRRRRRRSRRRERSOSRRRRRRRRRRR 

"uovAAios F | Νομήτωρ vulg. | Τοῦλλος F, | E B F || 
᾿ἀντίλιος F | Γαῖος V; Γναῖος F | Κόϊντος om. 
F, || Φαῦνος vulg. | Σληπίων F | Σεβαστὸς £ F 

εἰνάρος 
;.ἢ F, Ι Ῥωμαῖοι 

α΄ Εὶ ΠΠ Nus F; hic desinit index libri VIII in ΓΕ quae se- 
quuntur nomina, ex capitum titulis suppl. vulg. || ̓χιλωνὶς F 
vulg. || Πολυκρήτη F vulg. | “αμψάκη W ; Φωκαεῖς F. 
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Θεανὼ. α | Ἐπίχαρις. .. α 
“2ηιδάμεια « | ΜΜἝμιλησία o 
"Agrsuuoto . c | Mayo .. c 
Μανία. α | Φωκέδες c 
Τιργαταὼ. e | δες c 
Aucyn 3 α | Θάσιαι. α 
᾿Δρσινόη. c Αργολίδες.. D 
Κρατησίπολις α ΦΔκαρνανίδες. α 
Ἱέρεια α Κυρηναῖαι α 
Κύννα. α | Λάκαιναν. α 
Μύστα... α 

Μανία ex Xenoph. Hell. 8,1,10; Τανία F || Ἱερία F vulg. 
Κυννάνη F, cf. ad 8,60 | Μύστα H Phylarchus; Πύστα F 
“Μιλησίαι vulg. I ̓ἀκαρνανίδες Wi; φρκάδαι F ; ᾿δκαρνᾶνες vulg. 
Κυρηναῖοι vulg. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ODAOON. 

Καὶ τόδε ὑμῖν ὄγδοον βιβλίον, ἱερώτατοι βασιλεῖς 

᾿ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγημάτων" 

ὥστε συντετελεσμένης τῆς συντάξεως, ἣν ὑπεσχόμην, 

εὔχομαι ὑμῖν [μὲν] μετὰ τῆς στρατηγικῆς ἀρετῆς τέλος 
ἀγαϑὸν ἐν τοῖς πολέμοις γενέσϑαι, ἐμαυτῷ δὲ ψῆφον 

παρ᾽ ὑμῶν δικαίαν, ὅτι προαιρέσει βίου καὶ λόγου δικα- 

νικοῦ χρώμενος οὐκ ἀμελῶ συγγράφειν, ὅσα γένοιτ᾽ ἂν 
ὠφέλιμα ὑμῖν τε αὐτοῖς καὶ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ καὶ τοῖς 
Ἕλλησιν, ἤν vs πολεμῶμεν ἤν ve τὴν εἰρήνην ἄγωμεν. 

ἐν μὲν γὰρ πολέμῳ ταῦτά ἐστι νίκης γυμνάσματα, ἐν 

δὲ εἰρήνῃ γνώμης παιδεύματα, τὴν δόξαν ἀϑάνατον 

παρὰ τῆς ὑμετέρας βασιλείας λαβόντα. 

1. AMOTAIOZ. 

"AuovALog καὶ Νεμέτωρ ἀδελφοί. vecregog “μούλιος 
δυνάμει βιασάμενος βασιλεὺς Ἄλβης ἐγένετο. τὸν μὲν 

δὴ Νεμέτορα τὸν ἀδελφὸν ἐφρούρει, ϑυγατέρα δὲ 

αὐτοῦ Σιλουίαν, ἵνα μὴ παῖδες ἐξ αὐτῆς γένοιντο, 
τιμωροὶ τῆς AuovA(ov παρανομίας, ἀπέφηνεν ἱέρειαν 

τῆς Ἑστίας, ἐπειδὴ νόμος ταῖς “Ἑστιάσιν ἀεὶ παρϑε- 

νεύεσϑαι. 

4 συντετελεωμένης vulg. | 5 [ov] Rud. Schoell; καὶ ὑμῖν 
M | 6 πολεμίοις F|8 ἀμελῶ K; ἀμελῶς. F | συγγράφειν ΕἾ συγ- 
γράφω Cas. | 10 πολεμωμένην τὴν F; τὴν om. vulg.: cf. praef. 
libri III | 14 "4uos44:0e F. constanter | 15 ΝΝομήτωρ D vulg. | 18 
Σολπίαν F | 19 ἑερίαν F. 

ας AE 
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2. NEMET9P. 

'"Péuog καὶ Ῥωμύλος Ἄρεως καὶ Ξαλουταβ παῖδες 

ἐπέϑεντο ᾿Δ“μουλίῳ. ϑόρυβος ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐς τὴν 

πόλιν ἐφέρετο. Νεμέτωρ εἰδὼς τὰ δρώμενα πρὸς τοὺς 
πολίτας ἔφη 'πολεμίων ἔφοδος γέγονεν" ᾿Δμούλιος δὲ 
προδοὺς τὴν πόλιν πέφευγεν. ἀλλὰ ὁπλισάμενοι ἐς 

τὴν ἀγορὰν ἀϑροιξώμεϑα᾽. οἵ μέν ὡπλίζοντο καὶ ἠϑροί- 
fovro. 'Péuog δὲ καὶ Ῥωμύλος ἀνελόντες ᾿Δμούλιον 
ἐξεπήδησαν τῆς ἄκρας καὶ τοῖς πολίταις ἠϑροισμένοις 
ἀνήγγειλαν, οἵτινες ὄντες οἷα παϑόντι τῷ πάππῳ 

δικαίως ἐτιμώρησαν. ὁ δὲ δῆμος ἐπαινέσας τὸ ἔργον 
Νεμέτορι τὴν βασιλεῖαν ἀπέδωκεν. 

8. PSMTAOX. 

“Ῥωμύλος Ῥωμαίων γυναῖκας οὐκ ἐχόντων ἐκή- 
ρυξεν ἀνὰ τὰς γείτονας πόλεις, ὡς ἑορτὴν ἄξοι δημο- 
τελῆ Ποσειδῶνος Ἱππίου καὶ ἀγῶνας ἵππων ἐπὶ ἄϑλοις 
μεγίστοις. πολλοὶ δὴ συνῆλθον ἐκ τῶν πόλεων ἐπὶ 

τὴν ϑέαν᾽ πᾶν γένος ἀνδρῶν, γυναικῶν, παρϑένων. 

Ῥωμύλος παράγγελμα ἔδωκεν, ἀπέχεσϑαι μὲν ἀνδρῶν 

καὶ γυναικῶν, ἁρπάξειν δὲ μόνας παρϑένους καὶ ταύτας 

οὐκ ἐς ὕβριν, ἀλλ᾽ ἐς γάμον. οὗτος ὃ γάμος ἹῬΡωμαίοις 
ἀρχὴ παιδοποιΐας ἐγένετο. 

“Ῥωμύλος τῆς Φιδηναίων πόλεως ἀποσχὼν δέκα 

που στάδια κατεστρατοπέδευσε. νύκτωρ δὲ τοῦ χάρα- 
κος ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν τοὺς ἡμίσεις τῶν λόχων 

Cap. 3. 8 1. Cf. Liv. 1, 9; Plut. Romul. 14. 
Cap. 8. 8 9. Cf. Liv. 1, 14; Front. strat. 2, 5, 1. 

2 ἹῬέμος F] "Pàuog M, ut Dionys. Hal. | 5 AnvAog. F | 6 
ὡπλισάμενοι F || 7 ἀϑροιξώμεϑα vulg.; ἀϑροιξόμεϑα F8 "Péuog 
F pr., Póuog F corr.| 10 παϑόντες vulg.|| 158 ἄξει K || 16 Ἱπ- 
πείου vulg. 
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εἰς μέτωπον καταστήσας, τοὺς δὲ λοιποὺς OgO(íovg 

ἐχτάξας καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἐν ἀπορρήτῳ παραγγείλας 

ἃ χρὴ πράττειν, αὐτὸς ὀλίγους ἔχων εὐξώνους πελέκεις 
φέροντας τοῖς τείχεσι προσῆλθεν κελεύσας τὴν ἄλλην 

δύναμιν ἐφεδρεύειν ἐγγύϑεν. ἤδη δὲ ὑπαυγαξούσης 

ξω προσέταξε τὰς πύλας ἐκκόπτειν. τῶν δὲ Φιδηναίων 

τῇ παραλόγῳ τόλμῃ ταραχϑέντων καὶ τὰς πύλας ἀνοι- 

ξάντων καὶ τοῖς πολεμίοις ἐμπεσόντων ἀσυντάκτως 

Ῥωμαῖοι μὲν ὑπεχώρουν, Φιδηναῖοι δὲ τοὺς κατὰ 

μέτωπον ὁρῶντες, τοὺς δὲ ὄπισϑειν οὐ βλέποντες, τῶν 

ὁρωμένων καταφρονοῦντες ἐνέκειντο σφοδρῶς τούτων 

οἰόμενοι κρατήσειν. ἐπεὶ δὲ περαιτέρω προῆλϑον, οἵ 

μὲν ἡγεμόνες τοὺς ὀρϑίους λόχους ταῖς κατὰ μέτωπον 

ὑπέταξαν καὶ συγκαϑίσαι παρήγγειλαν, ὅπως ὑπὸ τῶν 
πολεμίων μὴ βλέποιντος τούτων δὲ γενομένων οἵ 

μὲν κατὰ μέτωπον φυγόντες περιῆλθον τοὺς ὀρϑίους 
λόχους καὶ ἀντιπρόσωποι τοῖς διώκουσιν ἐγένοντο, οἵ 

δὲ συγκαϑήμενοι διαναστάντες μετὰ βοῆς ἐμβάλλουσι 

τοῖς πολεμίοις ἀκμῆτες κεκμηκόσι. μετὰ τούτων δὲ 

συμβάλλουσι καὶ ob πεφευγέναι δοκοῦντες, καὶ Φιδη- 

vaíovg ἐς φυγὴν τραπομένους ἀνελόντες τῆς πόλεως 
αὐτῶν ἐχράτησαν. 

4. ΝΟΥΜΑΣ. 

Νουμᾶς Ῥωμαίους ἐκ πολέμου καὶ φόνου βουλό- 

uevog μεταβαλεῖν ἐς εἰρήνην καὶ νόμους, ἀναχωρῶν 

τῆς πόλεως εἰς τέμενος ἱερὸν Νυμφῶν, ἐν τούτῳ μόνος 

διαιτώμενος ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας ἐπανήει παρὰ τῶν 

4 προσῆλϑεν pV; προσῆλϑον F, quod defendit Hertlein, 
Iahnii annal. 1861, p. 257 || 9 Φηδιναῖοι F | 17 ἀντιπρόσωποι 
vulg.; ἀντιπρόσωπον F | 23 Νούμας F ubique; cf. Dittenberger, 
Hermes 6, p. 290 | 25 μεταλαβεῖν F, corr. vulg. 
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Νυμφῶν ϑεοπρόπια κομίξων, ἃ συνεβούλευεν ἡγεῖσϑαι 
νόμους. τούτοις ἐπείϑοντο Ῥωμαῖοι. ὅσαι μέχρι νῖν 
ἑορταὶ, ϑυσίαι, τελεταὶ, ἱερουργίαι, ταῦτα πάντα Νου- 

μᾶς οἷα δὴ νόμους Νυμφῶν κατεστήσατο. δοκεῖν δὲ 
ἐμοὶ ξηλωτὴς ἐγένετο Μίνω καὶ 4vxovgyov' καὶ γὰρ 5 

οὗτοι τοὺς νόμους. ὃ μὲν παρὰ Διὸς, ὁ ̓ δὲ παρὰ 
᾿Δπόλλωνος μαϑόντες ἢ μαϑεῖν φάσκοντες ἔπεισαν 

αὐτοῖς χρῆσϑαι, ὁ μὲν Κρῆτας, ὃ δὲ Δάκωνας. 

Cie deti See oed a 

5. TYTAAOXZ. 

Τύλλος ἦρχε Ῥωμαίων παρατασσομένων Φιδη- 6. 40,8 

ναίοις᾽" Ῥωμαίους προδόντες ᾿Αλβανοὶ τὸ λαιὸν κέρας ii | 
λιπόντες ἐς τὰ ὄρη παρεχώρουν. ἱππεὺς διὰ τάχους | 
Τύλλῳ προσδραμὼν ἤγγειλε τὴν προδοσίαν. ὃ δὲ &ve- | 

βόησε μέγιστον" “ἀλλὰ σὺ μὲν τὴν σαυτοῦ τάξιν φύλαττε, | 

"AlBavol δὲ ἀπίασι κυκλωσόμενοι τοὺς πολεμίους ἐμοῦ 15 

προστάξαντος᾽. τοῦτ᾽ ἀκούσαντες Ῥωμαῖοι λαμπρὸν 
ἠλάλαξαν. οὐ μὴν οὐδὲ Φιδηναίους ἔλαϑεν ἡ τῶν 
ἀλαλαξάντων χαρὰ, σπουδῇ δὲ καὶ τάχει φεύγειν ὧρ- 

μησαν ὑπ᾽ ᾿Δλβανῶν κυκλωϑῆναι φοβηϑέντεο. 

6. ΤΑΡΚΥΙΝΙΟΣ. 20 4 

Taoxviviog Γαβίους πολιορκῶν χρόνῳ μακρῷ, μὴ 9.43.8 

δυνάμενος ἑλεῖν, τὸν νεώτατον τῶν παίδων Σέξστον 

Cap. 5. Cf. Front. strat. 2, 7, 1; Liv. 1, 27; Dionys. Hal. 3, 24. 
Cap. 6. Of. Front. strat. 1, 1, 4; Liv. 1, 54; Zonar. 7, 10; 

Dionys. Hal. 4, 63. 

4 νόμους corr. F, ex νομέα || 5 ἐγένοντο Μίνω καὶ Avxovoyo 
F, corr. vulg. | 6 οὗτοι K; οὕτω F || 7 ἔπεισαν ΕἸ ἔπειϑον vulg. | 
9 Τύλος F | 10 Φιδιναίους Ῥωμαίοις F | 19 προεχώρουν H | 
ἵππους ἘΠ} 17 Φιδηνέους F| 90 Ταρκυΐνιος ΕἼ Ταρκύνιος vulg. 
(et sic infra) | 21 μακρῷ χρόνῳ M | καὶ μὴ H|| 22 Σέξτον H et 
censor lenensis, at cf. Meineke praef. Strab. vol. 3, p. VII et 
Philol. 12, p. 621. 
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πληγαῖς αἰχισάμενος αὐτόμολον ἔπεμψεν. οἱ δὲ τὸ 

σῶμα πικρῶς ἠκισμένον ἰδόντες ἐδέξαντο πολλὰ καὶ 
μεγάλα ἐπαγγειλάμενον κατὰ τοῦ πατρός" ὧν τὰ πλεῖστα 

δράσας πιστὸς ἦν. ἐληΐξετο Ρωμαίους, ἐς φυγὴν ἐτρέ- 

πετο, αἰχμαλώτους ἐλάμβανε, μάχας ἐνίκα πολλάς, ὥστε 

oí Γάβιοι ϑαυμάσαντες αὐτοκράτορα στρατηγὸν αὐτὸν 

ἀπεφήναντο. ὁ δὲ ἄγγελον κρύφα πέμψας τὸν πατέρα 
ἤρετο, τί δρᾶν κελεύοι᾽ Ταρκυΐνιος δὲ, καὶ γὰρ ἔτυχεν 

ὁμιλῶν ἐν κήπῳ, τοὺς ὑψηλοτάτους μήκωνας ἀποκλάσας 
ἔφη πρὸς τὸν ἄγγελον 'φράξε μου τῷ παιδὶ ταὐτὸ 
πράττειν. ὁ μὲν ἤγγειλεν, ὃ δὲ Σέξστος τῶν Γαβίων 
τοὺς προέχοντας διαφϑείρας, οὕτω μηχανησάμενος ἐρη- 

μίαν καὶ ἀσϑένειαν Γαβίοις τὴν πόλιν αὐτῶν παρέδωκε 

“Ρωμαίοις. 

7. ΚΑΜΙΛΛΟΣ. 

Κάμιλλος Φαλερίοις ἐπολέμει. τῶν Φαλερίων παί- 1 
δων ὁ διδάσκαλος προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω τείχους ὡς 

γυμνασομένους παρέδωκε Ῥωμαίοις, Κάμιλλος δὲ ἀσεβῆ 

τὴν τοῦ διδασκάλου προδοσίαν ἡγησάμενος προσέταξεν 

ὀπίσω τὼ χεῖρε αὐτοῦ περιαχϑῆναι καὶ δεϑῆναι καὶ 
τοῖς παισὶν ἐπέτρεψεν ἀπάγειν τὸν προδότην ὡς τοὺς 

πατέρας. Φαλέριοι τὸν μὲν διδάσκαλον αἰκισάμενοι 
κατέφϑειραν, τοῦ δὲ Καμίλλου ϑαυμάσαντες τὴν εὐσέ- 
βειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην σφᾶς αὐτοὺς ἄνευ μάχης 

Cap. 7. 8 1. Ex Plut. Camill. 10; cf. Liv. 5, 27; Front. 
strat. 4,4, 1; Dionys. Hal. 13, 15q.; Dio Cass. fr. 24,2 ioc 
7, 22). 

2 ἐδέξαντο ἐν τῇ πόλει H | V ἀπέφηναν H Jl τῷ πατρὶ H || 
9 μήκονας &zoxAstceg F | 10 τὸν παῖδα H | ταὐτὸ Cas; τοῦτο 
FH]|16 Φαλλερέων F | 20 αὐτὸν p, Patakis | δεηϑῆναι F || 28 
Καμίλου F (et sic saepius). 
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964 Polyaen. VIII, 7, 1— 2. 

παρέδωκαν: Κάμιλλος δὲ τοὺς πολλῷ χρόνῳ ἁλῶναι 

μὴ δυναμένους εὐσεβεῖ στρατηγήματι παρεστήσατο. 

Κελτοὶ Βρέννου βασιλέως ἡγουμένου κατα κράτος 

τὴν Ῥώμην ἑλόντες ἑπτὰ μησὶ xoríGyov: Κάμιλλος 

τοὺς ἔξω τῆς πόλεως Ῥωμαίους συναγαγὼν ἐξήλασε 5 

Κελτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἀνέστησε. πάλιν αὖ Κελτοὶ 
μετὰ τρία ἔτη καὶ δέκα εἰς τὴν Ῥώμην ἐμβαλεῖν τολμή- 

σαντες ἐστρατοπεδεύσαντο περὶ τὸν Avícovo ποταμὸν 
ἐλάχιστον τῆς πόλεως ἀπέχοντα. Κάμιλλος αἱρεϑεὶς 

πέμπτον δικτάτωρ καὶ τὴν στρατηγίαν ἀναλαβὼν πρὸς 
μὲν τὰς τῶν Κελτῶν μαχαίρας, αἷς καταφέροντες τὰς 

κεφαλὰς διέκοπτον, ἐκέλευσεν ἀντιχαλκεύσασϑαι τὰ 

χράνη ὁλοδίδηρα καὶ λεῖα, ὅπως αἵ μάχαιραι ἀπο- 

λισϑάνοιεν ἢ κατεάγνοιντο᾽ τοῖς δὲ ϑυρεοῖς κύκλῳ 

περιήρμοσε λεπίδα χαλκῆν, τοῦ ξύλου τὰς πληγὰς μὴ 

στέγοντος. τοὺς δὲ στρατιώτας ἐδίδαξε τοῖς ξυστοῖς 

μακροῖς ἀπὸ χειρὸς χρῆσϑαι καὶ τοῖς ξίφεσι τῶν πο- 

λεμίων σφᾶς αὐτοὺς ὑποβάλλοντας ἐχδέχεσϑαι τὰς 

καταφοράς. ὅ τε γὰρ σίδηρος τῶν Κελτῶν μαλακὸς 

ὧν καὶ πονηρῶς ἐληλασμένος ἐκάμπτετο ταχέως, αἵ τε 

μάχαιραι αὐτῶν ἐδιπλοῦντο καὶ ἦσαν ἄχρηστοι πρὸς 

τὴν μάχην. οὕτως γέ τοι καὶ ῥᾳδίως ἡττηϑέντες οἵ 

πλεῖστοι μὲν αὐτῶν ἔπιπτον, οἵ λοιποὶ δὲ φυγόντες 

ᾧχοντο. 

Cap. 7. $ 2. Ex Plut. Camill 40. --- Ct. J. p. 666. 

8: Boévov F | 7 δέκα] εἴκοσι Plut., quod restituendum censet 
W | 8 ἀνέωνα K ex Plut.; 4vvíovo F | 10 στρατηγίαν C. Fr. Her- 
mann coll. Plut. ὑποστὰς τὴν στρατηγίαν; στρατείαν F; στρατιὰν 
vulg. | 14 κατεάγνοιντο F; κατάγνοιντο p; κατάγνυσθϑαι Plut. || 
17 χρῆσϑαι Plut.; χρήσασθαι F | 18 ὑποβάλλοντας Plut.; ὑπο- 
βαλλόντας F; ὑποβαλόντας MD. 

10 

15 

20 



Polyaen. VIII, 8—9, 1. 365 

4 8. MOTKIOX. 

| e€3,6 Τυρρηνοὶ Ρωμαίοις ἐπολέμουν. Τυρρηνῶν βασι- 

; λεὺς ἦν Πορσίνας, Ρωμαίων ἦρχε Ποπλικόλας τρίτον 

ὑπατεύων. Μούκιος Ῥωμαῖος ἀνὴρ, ἄριστος τὰ πολε- 
' 5 μικὰ, Πορσίναν βουλόμενος ἀνελεῖν ἐς τὸ Τυρρηνικὸν 

j 
i 

στρατόπεδον ἦλϑεν, ἐσθῆτα ἔχων Τυρρηνίδα καὶ τῇ 

φωνῇ τυρρηνίξων" καὶ δὴ παρελϑὼν ἐπὶ τὸ βῆμα, τὸν 

βασιλέα τὸν Πορσίναν οὐκ εἰδὼς ὅστις ἦν, Ov φήϑη 
| μάλιστα τῶν καϑεξομένων ἐοικέναι βασιλεῖ καὶ δὴ 

|J. 10 τοῦτον ἔκτεινε σπασάμενος τὸ ξίφος. συλληφϑεὶς ὧμο- 

λόγησεν ὅστις ἦν. Πορσίνας μὲν δὴ ἔϑυεν ἐπὶ τῇ 

σωτηρίᾳ τοῖς ϑεοῖς, Μούκιος δὲ τῆς ἐσχάρας πῦρ ἐχού- 

σης ὑπερέσχε τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν καὶ τῆς χειρὸς 
καιομένης εἵστήκει τῷ Πορσίνᾳ διαλεγόμενος φαιδρῷ 

15 καὶ ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ. ὡς δὲ Πορσίνας τὴν ἀρε- 
τὴν ὑπερεϑαύμαξε, Μούκιος μηδαμῶς ἔφη ᾿ϑαυμάσῃς" 

τριακόσιοι Ρωμαῖοι τὴν αὐτὴν ἐμοὶ καρτερίαν ἔχοντες 
ἐν τῷ στρατοπέδῳ Gov πλανῶνται καιρὸν παραφυλάσ- 
ὅοντες τῆς σῆς ἀναιρέσεως". Πορσίνας πιστεύσας τοῖς 

20 λεγομένοις καὶ φοβηϑεὶς τὸν πόλεμον πρὸς Ρωμαίους 

διελύσατο. 

9. ZYAAAX. 

Σύλλας ἐν τῷ συμμαχικῷ πολέμῳ τῶν [στρατιω- 1 9089 

τῶν αὐτοῦ] στρατηγικὸν ἄνδρα καὶ πρεσβευτὴν. AÀ- 

Cap. 8. Ex Plut. Publicola 17 (Zonar. 7, 12); cf. Liv. 2, 12. 
Cap. 9. 8 1. Ex Plut. Sulla 6. 

2 Τυρηνοὶ et Τυρηνῶν F | 4 Ῥωμαίοις F | πολεμικὰ ὟΝ 
coll. Plut. οὐ Zonar.; πολέμια F vulg. | 5 τυρηννικὸν F7 
meus ow τὸ βῆμα Plut. | 23 τῶν [στρατιωτῶν αὐτοῦ] suppl. 
vulg.; τὸν F | 24 πρεσβύτην F. 



966 Polyaen. VIII, 9, 1—10, 1. 

Bivov, λέϑοις καὶ ξύλοις διαχρησαμένων ovx ἐπεξῆλϑεν, 
ἀλλὰ παρεῖδε τοὺς ἀποχτείναντας φάσκων ποιεῖν αὐτοὺς 

ἐν τούτῳ προϑυμοτέρους ἐς τὸν πόλεμον ὡς ὀφείλοντας 

ὑπὲρ ἁμαρτήματος μεγάλου διὰ μεγάλης ἀνδραγαϑίέας 
ἀπολογήσασϑαι. τοιγάρτοι καὶ ἐν ταῖς μάχαις πολλῷ 5 

γενναιότερον ἠγωνίσαντο, ὥστε καὶ λήϑην ἐμποιῆσαι 

τῆς εἰς τὸν AABivov παρανομίας. 
8ῦ 2 Σύλλας ᾿ἀρχελάῳ τῷ Μιϑριδάτου στρατηγῷ περὶ ο. 14,3 

Ὀρχομενὸν παρετάσσετο. ὁρῶν δὲ vovg Ῥωμαίους ἥττω- 
μένους καὶ φεύγοντας αὐτὸς ἀποπηδήσας τοῦ ἵππου 10 

καὶ σημεῖον ἁρπάσας ὠϑεῖτο διὰ τῶν φευγόντων ἐς 
τοὺς πολεμίους βοῶν “ἐμοὶ μὲν ἐνταῦϑα καλὸν, ὦ 

Ρωμαῖοι, τελευτᾶν, ὑμεῖς δὲ τοῖς πυνθανομένοις, ποῦ 
προδεδώκατε Σύλλαν, μέμνησϑε φράξειν ἐν Opoyousvo'. 

τοῦτον τὸν λόγον Ρωμαῖοι καταιδεσϑέντες ἀνέστρεψαν 15 

καὶ προϑύμως ἐμβαλόντες ἐτρέψαντο τοὺς πολεμίους. 

10. ΜΑΡΙΟΣ. 

: 103/02 1 Μάριος Κιμβρίων καὶ Τευτόνων ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν e. 14,2 
, , 3 , 3 , , A P d 

ἐμβαλόντων, ἀγρίων ἀνθρώπων, μεγάλων, τὰς Owetg 

ἀλλοκότων, ϑηριώδη τὴν φωνὴν ἐχόντων, ἐπὶ πλεῖστον 20 

ὅσον οὐ συνέβαλεν ἐς μάχην, ἀλλὰ ἐκώλυσε τοὺς στρα- 

τιώτας τοῦ χάρακος προϊόντας ἐμβάλλειν, πόρρωϑεν 

Cap. 9. 8 2. Ex Plut. Sulla 21; cf. Appian. Mithrid. 49; 
Front. strat. 2, 8, 12. 

Cap. 10. 8 1. Ex Plut. Mario 16. 

2 παρίδε F | ἀποκχτείνοντας F, corr. vulg. | 8 τῷ Μυϑρηδάτου 
τῷ στρατηγῷ F | 14 μέμνησϑε H; μεμνῆσϑαι F | 21 ἐκώλυσε 
Hertlem; ἐκέλευσε H; ἐκέλευεν F vulg. | 22 προϊόντας ἐμβάλλειν 
W; ἐμβάλλειν προσιόντας F | πόρρωϑεν [δ᾽ Fieruems [καὶ] 
πόρρωϑεν K. 



Polyaen. VIII, 10, 1—38. 861 

[δ᾽ ἱσταμένους, ὁρῶντας τοὺς πολεμίους εἴϑιξε τῆς 

μορφῆς αὐτῶν ἀνέχεσθαι καὶ τὴν φωνὴν ὑπομένειν 

καὶ τὴν ὄψιν χειροήϑη ποιεῖσϑαι. οὕτως ἄρα ot 
στρατιῶται τὸ ϑάμβος τῶν βαρβάρων ἐκλύσαντες 

5 κατεφρόνησαν αὐτῶν καὶ τὸν Μάριον αὐτοὶ παρεκά- 

λουν ἐξάγειν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν μάχην" καὶ δὴ συμβα- 
λόντες δέκα μυριάσι τῶν πολεμίων τοὺς μὲν ἔκτειναν, 

τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. 
| Μάριος Τεύτοσι καὶ Κιμβρίοις μέλλων συμβάλλειν 2 102 

10 ἐν ὑπωρείαις ἀνωμάλοις Μάρκελλον διὰ νυκτὸς ἐκέ- 
λευσε τρισχιλίους ὁπλίτας ἄγοντα Óv ἀβάτων ὁρῶν 

περιελϑόντα κατὰ νώτου τῶν πολεμίων γενέσϑαι. ἐπεὶ 

δὲ συνέβαλε, παράγγελμα τοῖς στρατιώταις ἔδωκεν, ἔκ 

τῶν ἀνωμάλων ἠρέμα ὑποβαίνειν ἐς τὸ πεδίον, ὅπως 

16 of πολέμιοι φεύγειν αὐτοὺς οἰόμενοι διώκειν ἐγχειροῖεν 

καὶ οὕτως ἐς τὸ ὁμαλὸν κατέλϑοιεν. ὡς δὲ κατῆλϑον, 

κατὰ προσώπου μὲν οἵ περὶ τὸν Μάριον, κατὰ νώτου 

δὲ οἵ περὶ τὸν Μάρκελλον συρρήξαντες κατέκοψαν 

τοὺς πολεμίους καὶ νέκην λαμπροτάτην ἐνίκησαν. 

6, 18, 9 Μάριος Κιμβρίοις συμβαλὼν ἀπὸ χειμερέων τόπων 8 101 
21 ὡρμημένοις ἠπίστατο χρύος μὲν καὶ χιόνα φέρειν δυνα- 

μένους, καῦμα δὲ καὶ ἥλιον οὐδαμῶς. ἣν μὲν δὴ μὴν 

«Αὔγουστος. Μάριος δὲ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων 

προκατελάβετο τῆς μάχης τὸν τόπον. ol βάρβαροι δὲ 

988 ἐπιστραφέντες, κατὰ προσώπου τὸν ἥλιον ἔχοντες, ἀντι- 

Cap. 10. 8 2. Ex Plut. Mario 20 sq.; cf. Front. strat. 2 js 4, 6. 
Cap. 10. 8 3. Ex Plut. Mario 26; cf. Front. strat. 2, 2. 8. 

1 ἤϑιξεν EI τῆς μορφῆς F] τὴν μορφὴν M Plut. | 10 ὑπω- 
ρεέαις vulg.; ὑπωρίοις F || 13 συνέβαλε, K; συνέβαλλε Cas.; 3 συνέ- 
d, i Roth; “συνέβαινε F | 18 Mágxsov F 1| 21 ὡρμημένοις 
oth; ὁρμωμένοις F | 23 πολεμίων Patakis; στρατιωτῶν F. 
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λάμπουσαν τὴν αὐγὴν oU φέροντες, ὑπὸ τοῦ ϑάλπους 

ἱδρῶτα πολὺν μετὰ ἄσϑματος ἀφιέντες τοὺς μὲν ϑυρεοὺς 
προεβάλοντο πρὸ τῶν προσώπων τὴν ἀκμὴν τοῦ ἡλίου 
μὴ φέροντες, τὰ δὲ σώματα αὐτῶν γυμνούμενα τιτρώ- 

σκοντες of Ῥωμαῖοι κατέχοψαν. πίπτουσι vOv βαρ- 5 

βάρων δωδεκάκις μύριοι, ἁλίσκονται ξῶντες ἑξάκις 

μύριοι. 

11. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ. 

212 Μάρκελλος Συρακούσας πολιορκῶν ὑπὸ τῶν TOU 
᾿ἀρχιμήδου μηχανημάτων ἡσσώμενος προσβάλλειν μὲν 10 
οὐκέτι τοῖς τείχεσιν ἐϑάρσει, χρόνῳ δὲ τὴν πολιορκίαν 

ἐπέτρεψε. καὶ δὴ μετὰ πολὺ Ζάμιππον Σπαρτιάτην 

Συρακουσῶν ἐκπλέοντα ἑλὼν αἰχμάλωτον ἔμαϑε παρὰ 
τούτου πύργον εἶναι τοῦ τείχους φυλασσόμενον ἀμε- 

λῶς, δυνάμενον ἄνδρας δέξασϑαι συχνοὺς, τοῦ τείχους 15 

ἐπιβατοῦ ὄντος. πρὸς δὴ τὸ ὕψος αὐτοῦ συμμέτρους 

κλίμακας κατασκευάσας Μάρκελλος, Συρακουσίων ἕορ- 

τὴν ἀγόντων ᾿Δρτέμιδι καὶ περὶ μέϑην καὶ παιδιὰν 
ἐχόντων, τόν τε πύργον κατέσχε καὶ κύχλῳ τὸ τεῖχος 

ὅπλων ἐπλήρωσε καὶ πρὸ τῆς £o τὰ Ἐξάπυλα διακόψας 20 

κατέσχε τὴν πόλιν. οἵ μὲν στρατιῶται γενναίως &yo- 

νισάμενοι τῆς πόλεως ἁρπαγὴν ἠτήσαντο᾽ οὐ μὴν ἔδωκε 

Μάρκελλος, ὅτι μὴ ἀπὸ μόνων ἀνδραπόδων καὶ χρη- 
μάτων ὠφελεῖσϑαι, τῶν δὲ ἱερῶν καὶ τῶν ἐλευϑέρων 
σωμάτων ἀπέχεσϑαι προσέταξεν. 25 

Cap. 11. Ex Plut. Marcell 18 βα.; cf. Polyb. 8,37; Liv. 
25, 23, 13; Front. strat. 3,3,2. 

3 προεβάλλοντο vulg. | 9 τοῦ om. M || 18 ἔμαϑε M; ἔλαβεν F. 
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12. ATIAIOZ. 

"4víA.og ἁλοὺς ὑπὸ Καρχηδονίων ὥμοσεν αὐτοῖς, 
ἣν ἀφεϑῇ., πεῖσαι ἂν τὴν σύγκλητον διαλύσασϑαι τὸν 
πόλεμον, μὴ πείσας δὲ ὡς αὐτοὺς ἀναστρέψαι. ἀφι- 
κόμενος ἐς Ῥώμην τοὐναντίον ἔπεισε τὴν σύγκλητον 
τότε δὴ καὶ μᾶλλον πολεμεῖν Καρχηδονίοις ὡς ἀπα- 

γορεύουσι καὶ τὰ τῆς ἀσϑενείας αὐτῶν ἀπόρρητα καὶ 
ὃν τρόπον εἶεν ἁλώσιμοι προηγόρευσε. τῆς δὲ συγκλή- 

του παρακαλούσης αὐτὸν μένειν καὶ τὸν ἐν ταῖς ἀνάγ- 

καὶς ὅρκον ἀνώμοτον ἡγεῖσϑαι, περιπλεκομένων τέκνων, 
γυναικὸς, φίλων, συγγενῶν, οὐχ ὑπέμεινε παραβῆναι 
τὸν ὄῤκον, πλεύσας δὲ ὡς τοὺς Καρχηδονίους ἀνήγ- 

γεξιλεν αὐτοῖς τό τε αὑτοῦ στρατήγημα καὶ τὴν Ρωμαίων 

γνώμην. οἱ δὲ καθείρξαντες αὐτὸν εἰς γαλεάγραν, 

αἰκίσαντες χρόνῳ μακρῷ, βασανίσαντες ἔκχτειναν. 

18. ΤΑΙΟΣ. 

Γάϊος παράγγελμα ἔδωκε τοῖς ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

μένειν ἐπὶ τῶν ὅπλων. ἐπεὶ δὲ ὥρᾳ ϑέρους υἱὸς 

αὐτοῦ τὸν ἵππον διψῶντα ἤγαγεν ἐπὶ ποταμὸν παραρ- 
ρέοντα, προσέταξεν ἀφελεῖν αὐτοῦ τὴν Ἀεφαλὴν ὡς 
οὐ πεισϑέντος τῷ παραγγέλματι. τούτῳ τᾷ ἔργῳ τοὺς 

στρατιώτας ἐδίδαξε μηδέποτε παρακοῦσαι παραγγέλ- 
ματος. 

Cap. 12. Cf. Appian. Pun. 4; Dio Cass. fr. 48, 26 sqq. 
(Zonar. 8, 15); Liv. epit. 18. 

8 ἢν] t F|6 τότε F] τοῦτο Cas. | πολεμεῖν H; om. F; [συμ- 
βάλλειν} W | ὡς «Καρχηδόνιοι ἀπαγορεύουσι vulg. I ἀγορεύουσι 
F | 8 εἶεν W; εἶναι Fi of ἐν (sic) H; εἴησαν vulg.; of. 4, 6, 2. 
5, 2. 15 || ἁλώσιμοι H: ἁλώσιμον F | 10 ἀνόμοτον F | 13 αὐτοῦ 
F ! 15 αἰκίσαντές τε 'P | καὶ βασανίσαντες vulg. (καϑεέρξαντες 
καὶ βασανίσαντες ἔκτειναν H) | 16 Γάϊος om. F || 18 ἐπεὶ vulg.] 
ἐπὶ F | 19 παραρέοντα F 

PonvAENVSs, ed. Melber. 24. 
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14. PABIOZ. 

Φάβιος iv τῷ πρὸς ᾿Δἀννίβαν πολέμῳ μὴ παρα- 
τασσόμενος κακῶς ἤκουεν ἐν τῇ συγκλήτῳ. τοῦ δὲ 
υἱοῦ παρακαλοῦντος ἀποτρίψασϑαι τὴν ἀδοξίαν, ἐπέ- 

δειξεν αὐτῷ μέρος ἕκαστον τῆς φάλαγγος. ἐνίων δὲ 
οὐκ ἐρρωμένως ἐχόντων ᾿ὁρᾷς᾽ ἔφη ᾿ὡς οὐ καλὸν συμ- 
βαλόντας ἀποκυβεῦσαι περὶ τῶν ὅλων: πολλάκις γὰρ 

04g μὲν ἡ φάλαγξ οὐκ εἴληφεν ἀγῶνος πεῖραν, κατὰ 
μέρος δὲ τὸν ἔμπειρον οὐκ ἔλαϑεν ἡττᾶσϑαι δυναμένη. 
τοιγάρτοι συμβουλεύω μὴ συμβαλεῖν, ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι τὰς 
ὑπωρείας κατέχοντα καὶ τὰς πόλεις ἀφιστάντα᾽. ταῦτα 

λέγων καὶ πράσσων ἐν μὲν τῷ παραυτίκα ἐνομίσϑη 

δειλὸς, ὕστερον δὲ ἄλλων πολλὰς δυνάμεις ἀπολλύντων 

πάλιν οἵ Ῥωμαῖοι κατέφυγον ἐπὶ Φάβιον καὶ τὴν αὐτοῦ 

στρατηγίαν, ὥστε καὶ δικτάτωρ ἀπεδείχϑη καὶ Μάξιμος 

ἀνηγορεύϑη" τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη Μέγιστος. 

Φάβιος ἐπεκλήϑη Μέγιστος, Σκιπίων Μέγας" ἐξη- 

λοτύπει τῆς δόξης ὁ Σκιπίων τὸν Φάβιον, ὥστε καὶ 

ἤρετο" τί δή ποτε σὺ μὲν διατηρήσας μόνον τὰ στρα- 

τόπεδα κληΐζῃ Μέγιστος, ἐγὼ δὲ Μέγας ὃ συμβαλὼν 

κατὰ στόμα καὶ νικήσας ᾿άἀννίβαν; Φάβιος ἔφη “ἀλλ᾽ 

εἰ μὴ ἐγώ σοι διεφύλαξα τοὺς στρατιώτας. οὐκ ἂν 

ἔσχες μεϑ' ὧν μαχόμενος νικήσεις. 

Cap. 14. 8 1. Cf. Dio Cass. fr. 57, 9. 
Cap. 14. 8 2. Cf. J. p. 668 sq. 

3 κακὸς F || 4 ἀποτρίψασϑαι Cas.; ἀποτρέψασϑαι F || 7 ὅλων 
vulg.; ὅπλων F: cf. Plut. Fab. 14 περὶ τῶν ὅλων ἀναρρέψων 
κύβον | 10 συμβουλὴν vulg.| 11 κατέχοντας et ἀφιστάντας K | 
16 τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη Μέγιστος Hertlein utpote glossema delevit, 
sed cf. Polyb. 3, 87, 6 | μέγιστον F | 18 Σκηπίων vulg. | 21 κατὰ 
στόμα καὶ νικήσας K; καὶ κατὰ στόμα νικήσας F. 

ΕΌΣΥΥ ΤΡ ΣΝ ma rame oU TENEBRIS 
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Polyaen. VIIL, 14, 3—15. 911 

Φάβιος εἷλε τὴν Ταραντίνων zóAw ἀννέβου συμμα- 8. 209 
χοῦντος αὐτοῖς δόλῳ καὶ τέχνῃ. στρατιώτης Ταραν- 

τῖνος ἦν παρὰ Φαβίῳ. τούτου τῆς ἀδελφῆς καλῆς 

οὔσης ἐν Τάραντι Βρέττιος ἤρα ἀνὴρ ὑπὸ Avvígov 
τὰ τείχη φυλάττειν πεπιστευμένος. τοῦτο μαϑὼν Φά- 
βιος τὸν Ταραντῖνον στρατιώτην ἐσέπεμψε πρὸς τὴν 

ἀδελφήν. ὁ δὲ δι᾿ αὐτῆς τὸν Βρέττιον φίλον ποιη- 
σάμενος ἔπεισε τὰ Ῥωμαίων φρονεῖν, ὥστε καὶ συνϑέ- 
usvog ὃ Βρέττιος ἔδειξε, καϑ᾿ ὃ μέρος χρὴ προσβαλεῖν 
τοῖς τείχεσι. Φάβιος κλίμακας προσϑεὶς ἐπαναβὰς κατὰ 

κράτος αἵρεῖ τὴν πόλιν. ἐπὶ τούτῳ μάλιστα πάντων 

ἐθαυμάσϑη στρατηγήματι κρατήσας AvvíBov τοῦ τέχναις 
x«l δόλοις τὰ πλεῖστα νικῶντος. 

15. ΚΟΙΝΤΟΣ. 

Κόιντος Φάβιος τὸν υἱὸν αἵρεϑῆναι στρατηγὸν 

βουλόμενος αὐτὸς ἤδη γεγηρακὼς ἐδεῖτο Ρωμαίων 

μηδαμῶς αὐτῷ δοῦναν τὴν ἀρχὴν, ἵνα μὴ ἀναγκάξοιτο 

συναποδημεῖν ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐν γήρᾳ μακρῶ᾽ οἵ δὲ 

νομίσαντες ἄμεινον ἕξειν τὰ τῆς πόλεως τούτου παρ- 
ὄντος ἐψηφίσαντο τὸν νεανίσκον ἄρχοντα. ὃ δὲ Φά- 
βιος ov συναπεδήμησεν, ἵνα μὴ παρέληται τὸν υἱὸν 

τὴν δόξαν τῆς ἀρχῆς. ἷ 

Cap. 14. $ 3. Ex Plut. Fabio 21; cf. Liv. 27,15; Appian. 
Hannib. 49. 

1 Ταραντηνῶν F | 4 Τάραντι Βρέττιος ἤρα ἀνὴρ Maasv. 
ex Plut.; Τάραντι (Ταραντένῳ F,) ἀβρέντιος ἦρα ἀνὴρ F || 5 
τούτῳ F | 1 "Afoévuov F | 9 ó Βρέττιος K; "Afoévrog F | 14 
Κόϊντος om. F | 21 παρέληται FM; παρέλκηται P. 

24* 
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312 Polyaen. VIII, 16, 1—3. 

16. EKIIIION. : 
Σκιπίων ἐν Ἰβηρίᾳ μαϑὼν, ὡς τὸ τῶν πολεμίων 

στρατόπεδον ἄσιτον ἀφίκοιτο ἐς τὴν μάχην, ἐμήκυνεν 
ἐξάγων καὶ παρατάσσων τὴν αὑτοῦ φάλαγγα. ἀμφὶ 
δὲ ὥραν ἑβδόμην πιεξομένοις ἤδη λιμῷ καὶ δέψει συμ- 

βαλὼν ῥαδίως ἐχράτησεν. 

MESES 

5 

Σκιπίων τοῦ στρατοπέδου τὰς πόρνας ἐξήλασε ο. 8,8 
κελεύσας ἐς πόλιν ἀπιέναι πανηγυρίξζουσαν. προσέταξε 

δὲ ἀποπέμψασθαι κλίνας, τραπέζας, ἐχπώματα καὶ 
σκεύη πάντα πλὴν χύτρας καὶ ὀβελίσκου καὶ ποτηρίου, 

ἀργυροῦν δὲ ἔκπωμα μὴ ἔχειν πλέον δικοτύλου, καὶ 
λούεσϑαι μηδένα, τῶν δὲ ἀλειφομένων ἕκαστον τρίβειν 

ἑαυτόν, τὰ γὰρ ὑποξύγια δεῖσϑαι τῶν τριβόντων᾽ 
ἀριστᾶν δὲ ὀρϑοὺς ἄπυρον ὄψον, δειπνοῦντας δὲ 

προσφέρεσθαι καὶ κρέας ὀπτὸν ἢ ἑφϑόν᾽ ἱματίῳ δὲ 
χρῆσϑαι σισύρᾳ Γαλατικῇ. καὶ πρῶτος ἐνεπορπήσατο 

δισύραν μέλαιναν, τοῖς δὲ στρατηγοῖς ἐπὶ στιβάδος 

ἀνακείμενος ἑωρᾶτο φάσκων πενϑεῖν τὴν τοῦ στρατεύ- 
 uetog ἀσωτίαν καὶ μαλακίαν. 

βεσϑαί μοι δοκεῖς εἶπεν “ὦ συστρατιῶτα". τοῦ δὲ “καὶ 

Cap. 16. $ 1. Cf. Front. strat. 2, 1, 1. 
Cap. 16. $ 2. Cf. Plut. apophth. reg. et imp. Scip. min. 16; 

Appian. Iber. 85; Front. strat. 4, 1, 1; Liv. epitom. 57. 
Cap. 16. 8 3. Cf. Plut. apophth. ibid. 19; Liv. epitom. 57. 

1 Σκιπίων] titulum om. et v. 7 demum posuit F | 4 αὐτοῦ 
F|9 κλίνας Gronovius ex Appiano; καινὰς F | 10 χύτρας M 
Plut. (cf. χύτρας χαλκῆς Appian. et Leo Tact. 20, 80); κύϑρας 
F | 12 λούεσϑαι vulg.; λου σϑαι (sic) F | 14 ὀρϑοὺς F: cf. Plut. 
ἀριστᾶν ἑστῶτας; ὀρϑροὺς H; ὀρϑροῦ Leo Tact. | 16 σισύραι F || 
17 roig δὲ στρατηγοῖς Rud. Schoell; τοὺς δὲ στρατηγοὺς F | 18 
ἀνακείμενος F,; ἀνακειμένους corr. F, | [zsouóv] ἑωρᾶτο K ex 
V circumiens nspezit. 

10 

15 

Σκιπίων στρατιώτην ἰδὼν χάρακα κομίζοντα "SAC c1 2: 

21 



Polyaen. VIII, 16, 3—6. 919 

πάνυ᾽ φήσαντος, “εἰχότως᾽ ἔφη" “ἐν γὰρ và ξύλῳ τὴν 

: ἐλπέδα τῆς σωτηρίας ἔχεις, οὐκ ἐν τῇ μαχαίρᾳ. 

Σκιπίων στρατιώτην ἰδὼν μέγα φρονοῦντα ἐπὶ 4 184,88 
ϑυρεῷ κεκοσμημένῳ “αἰσχρὸν ἔφη “Ῥωμαῖον ἄνδρα 

ὅ τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ μᾶλλον ἢ τῇ δεξιᾷ πιστεύειν᾽. 
ὁ. 14, 28 Σκιπίων ὑπὸ vot δήμου ϑορυβούμενος “ἐμὲ᾽ ἔφη 188 

“οὐδὲ στρατιωτῶν ἐνόπλων ἀλαλαγμὸς ἐξέπληξεν, οὔτι 
γε συγκλύδων ἀνθρώπων ϑόρυβος, ὧν οἶδά γε τὴν 
Ἰταλίαν μητρυιὰν, ov μητέρα᾽. τούτῳ τῷ λόγῳ Gvve- 

10 στάλησαν καὶ τοῦ ϑορυβεῖν ἐπαύσαντο. 
e. 4, 13 Σκιπίων δορυάλωτον λαβὼν ἐν Ἰβηρίᾳ πόλιν 6 20 

Οἴνυσσαν, ὡς οἵ λαφυραγωγοὶ παρϑένον ἤγαγον κάλ- 
λους ὑπερφυῶς ἔχουσαν, τὸν πατέρα αὐτῆς ἀναζητήσας 

ἐχαρίσατο αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα. τοῦ δὲ δῶρα προσκο- 
15 μέσαντες, ὁ δὲ καὶ ταῦτα συνεδωρήσατο προῖκα φήσας 

ἐπιδιδόναι τῇ κόρῃ. ὅσαι δὲ καὶ ἄλλαι γυναῖκες τῶν 
εὖ γεγονότων ἢ ϑυγατέρες ἢ παῖδες ὥραν ἔχοντες 
ἑάλωσαν, τούτοις ἐπέστησε δύο Ρωμαίων σωφρονεστά- 

τους ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, ot ϑεραπευτῆρες καὶ χορηγίαν 

Cap. 16. 8 4. Cf. Plut. apophth. ibid. 18; Front. strat. 
4, 1, 5; Aelian. v. h. 11, 9, 5; Liv. epitom. 57. 

Cap. 16. $ 6. Cf. Plut. apophth. ibid. 22; Val. Max. 6,2, 4; 
Vell. Pat. 2, 4; Aurel. Vict. de vir. illustr. 58, 8. 

Cap. 16. 8 6. Of. Polyb. 10, 19; Liv. 26, 49; Front. strat. 
2, 11, 5; Dio Cass. fr. 57, 43 sq. 

5 χειρὶ om. H Plut.; cf. 1,17. 1,31. 7, 29,1 | 8 οἶδα ys 
scripsi; ὧν οἴδατε F; οἶδα vulg. | 9 μητρυὰν F | 12 Ot»vecev 
F; Oivovoco vel Olvovoo Steph. Byz. s. v.: cf. H. J. Müller, 
Onusa, Histor. Unters. 
λαφυφαγωγοὶ Lobeck, Phryn. 383; φυγαγωγοὶ E; voti qparyo οἱ H: 
ef. Polyb. 10, 17, 6. 18, 6 | 13 ὑπερφυὲς H | 15 ὃ δὲ], αὐτὸς ἡδι 
συνεχαρίσατο vulg. ! 18 καὶ inclus. K.| 17 εὐγενεστάτων W ἃ 
8, 81; εὖ γεγονότων EF; εὐγενῶν H | 19 ONSXEP INE [εἶεν] 
vel [γίγνοιντο] καὶ Cas.; 9g. [ἦσαν] καὶ Καὶ 



314 Polyaen. VIII, 16, 6—8. 

ἔνεμον τοῖς αἰχμαλώτοις κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῶν. Σ χι- 
πίωνος ἣ σωφροσύνη πολλὰς πόλεις ᾿Ιβηρικὰς Ῥωμαίοις 
φίλας καὶ συμμάχους ἑκούσας ἐποίησεν. 

90ὅ ἢ Σκιπίων Σόφακα τὸν Μασαισυλίων βασιλέα σύμ- 

μᾶχον ποιησάμενος διέβαλεν εἰς Σικελίαν. ᾿ἀσδρούβας 5 

ϑυγατέρα παρϑένον ἔχων, ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος. ἐκ- 

δώσειν ὑπέσχετο τῷ Σόφακι τῆς Ῥωμαίων συμμαχίας 

ἀποστάντι. ὁ δὲ γήμας τὴν κόρην προσέϑετο Καρχη- 
δονίοις καὶ παραχρῆμα ἐπέστειλε Σκιπίωνι ἀπαγορεύων 

ἐπιβῆναι Διβύης. Σκιπίων εἰδὼς “Ῥωμαίους ἐπὶ τῇ 10 
Σόφακος συμμαχίᾳ μέγα φρονοῦντας, εἰ δὲ μάϑοιεν 

προστεϑειμένον τοῖς πολεμίοις οὐκ ἂν τολμήσαντας εἰς 

“Διβύην διαβαίνειν, ἐκκλησίαν αὐτῶν συναγαγὼν ἐς 

τοὐναντίον μετεποίησε τὰ γράμματα τοῦ Σόφακος ὡς 

καλοῦντος Ῥωμαίους ἐπὶ τὴν Διβύην καὶ ὡς ϑαυμά- 15 
ξοντος, ὅτι καὶ νῦν βραδύνοιεν, καὶ ὡς δέον μὴ ἐκλύειν 

αὐτοῦ τὴν ἀκμὴν τῆς συμμαχίας. τοιαῦτα εἰπὼν δρμὴν 

καὶ ϑάρσος τοῖς Ῥωμαίοις ἐνεποίησεν: οἵ δὲ εὐϑὺς 

ἡμέραν ἔτησαν, x«9' ἣν διαπλεῦσαι προσήκοι. 
202 ὃ Σκιπίων κατασκύπους Καρχηδονίων τρεῖς G6vÀ-e.5.5 

ληφϑέντας, νόμου Ῥωμαίων κελεύοντος πολεμίων 21 

κατασκόπους ἀναιρεῖσϑαι, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, προσ- 

ἔταξε δ᾽ αὐτοῖς περιελθεῖν τὴν στρατιὰν ἅπασαν. οἵ 

. 0$ ἰδόντες Ῥωμαίους τοὺς μὲν βάλλοντας, τοὺς δὲ 

Cap. 16. 9 7. Cf. Liv. 29, 23 sq.; Front. strat. 2, 7, 4; 
Zonar. 9, 12. 

Cap. 16. 8 8. Cf. Polyb. 15,5; Appian. Pun. 39; Liv. 30, 29. 

1 αὐτὴν F | 4 Σύφακα vulg. | MecoucvAtov Cas.; Maco- 
συαίων F | 5 ᾿ἀστρούβας F | 12 τολμήσαντας Hertlein: cf. 4,3, 9; 
τολμησόντων F | 15 τοὺς Ῥωμαίους vulg. | 17 ταῦτα Καὶ | 19 
προσήκοι vulg.; προσήκει F | 20 τρὶς F | 22 προσέταξε δ᾽ vulg.; 
προσέταξεν F | 94 βάλοντας F. 
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Polyaen. VIII, 16, 8—18. 315 

ἀκοντίξοντας, vovg δὲ πηδῶντας, vovg δὲ ὅπλα ἐπι- 

σκευάξοντας, τοὺς δὲ ξίφη ἀκονῶντας πάλιν ἤχϑησαν 

ἐπὶ τὸν Σκιπίωνα. ὁ δὲ δοὺς ἄριστον αὐτοῖς ᾿ἀπαγ- 
γείλατε᾽, εἶπεν, '& τεϑέασϑε πρὸς τὸν πέμψαντα ὑμᾶς". 

5 οἵ δὲ ἐπανελθόντες τῷ ve ᾿Αννίβᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις 

Καρχηδονίοις ταῦτα ἀπαγγείλαντες ἐξέπληξαν αὐτοὺς 

καὶ τῇ Ῥωμαίων παρασχευῇ καὶ τῇ Σκιπίωνος μεγα- 

λοψυχίᾳ. 

17. ΠΟΡΕΊΟΣ: 

| 6.48,3 Πόρκιος Κάτων ἐνέβαλεν εἰς τὴν ᾿Ιβήρων ἐκ δὲ 
11 

- - τ » 

τῶν πόλεων ἁπασῶν ἧκον πρεσβευταὶ σφᾶς αὐτοὺς 
, d τἂν e , ς M , 

ἐγχειρίξοντας αὐτῷ τε καὶ Pouatowg. ὃ δὲ προσέταξεν 

αὐτοῖς ἀγαγεῖν ὅμηρα ἐπὶ ὥραν ὡρισμένην. ἐπεὶ δὲ 

15 

20 

25 

ἤγαγον, ἑκάστης πόλεως δυσὶν ἀνδράσι μίαν ἐπιστολὴν 

ἔδωκε κελεύσας ἅπαντας κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 

ἐπανελθόντας τοῖς πολίταις ἀναγνῶναι. ἐπεὶ δὲ ἐπαν- 

ἤλθον, ἀνέγνωσαν τὰ γεγραμμένα ᾿κατασκάψατε τὰ 

τείχη σήμερον᾽. ἑκάστη τοίνυν πόλις καιρὸν οὐκ ἔχουσα 

πρὸς τὰς πλησίον πόλεις διαπέμψασϑαι, ἰφοβούμενοι 
δὲ ἕκαστοι, μὴ τῶν ἄλλων ὑπακουσάντων αὐτοὶ μόνοι 
μὴ πεισϑέντες ἐξανδραποδισϑῶσιν, οὕτως ὁμοῦ πάντες 
Ἴβηρες τὰ τείχη κατέσκαψαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

18. ΔΑΥ͂ΝΟΣ. 

Δαῦνος Διομήδους ἐν Ἰταλίᾳ τελευτήσαντος ἐπι- 

τάφιον ἀγῶνα ποιῶν πρώτῃ μὲν ἡμέρᾳ τῶν ᾿Ελλήνων 

Cap. 17. Cf. Front. strat. 1, 1, 1; Zonar. 9, 17; Aurel. Vict., 
de viris illustr. 47; Plut. Cat. mai. 10. 

1 τὰ ὅπλα ἐπισκευαξομένους H || 2 ἀκονοῦντας vulg. || 4 ἅπερ 
ἐθεάσαντο H, unde ἅτε ἐϑέασϑε W | 9 Πόρκιος Κάτων vulg.|| 
14 ἤγαγον H; ἦγον F || 17 κατασκάψασϑαι H || 19 ἀλλὰ φοβούμενοι, 
μὴ H | 92 Ἰβήρεις F | 23 zta?vos K; Φαῦνος F vulg. 

[9 95 



316 . Polyaen. VIII, 18—20. 

ὡπλισμένων πομπὴν ἔπεμψε, δευτέρᾳ δὲ τῶν βαρβά- 
ρῶν καὶ δὴ συνέταξε τοῖς βαρβάροις χρήσασϑαι παρὰ 
τῶν Ἑλλήνων τὰ ὅπλα. οἱ δὲ χρήσαντες ὑπὸ τῶν 

βαρβάρων τοῖς ἰδίοις ὅπλοις ἀπώλοντο. 

19. ΤΙΤΟΣ. Eg 

Τίτον αἰχμάλωτον λαβὼν Κλεώνυμος λύτρα ἐπράτ- c. 52,6 

vero δύο πόλεις, ᾿Επίδαμνον καὶ ᾿Ζ4πολλωνίαν: ὃ τοῦ 
Τίτου πατὴρ οὐκ ἔδωκεν, ἀλλὰ σώξειν αὐτὸν ἐκέλευσε. 
Τίτος εἴδωλον αὑτοῦ κατασκευάσας καϑεύδοντος ἐν 

ἰ »Ἤ , 3x ^ ? J , , M 

τῷ οἴκῳ κατέϑηκε καὶ αὐτὸς μὲν ἐπιβὰς ἀκατίου λαϑὼν 10 
E] δ A , M " , 

ἔφυγεν, οὗ δὲ φύλακες τὸ εἴδωλον ἐφύλαττον. 

20. l'AIOZ.. . 

Γάϊος περὶ τὴν Τυνδαρίδα Kogyuóovíov égog- 
μούντων ὀγδοήκοντα ναυσὶν, αὐτὸς ἔχων διακοσίας 

τριήρεις, ἐπειδὴ οἵ πολέμιοι διὰ τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν 1 

οὐκ ἀντανήγοντο, τῶν ἑκατὸν τοὺς ἱστοὺς καταϑέμε- 

voe, τῶν λοιπῶν ἐκχπετάσας τὰ ἱστία καὶ διὰ τούτων 

ἀποκρυπτόμενος τὰς ἄλλας κάλοις ἐξηρτημένας ἐπέ- 

πλευσεν. οἱ δὲ Καρχηδόνιον νομίσαντες ἴσας εἶναι. 

τὰς ναῦς τῷ πλήϑει τῶν φαινομένων ἱστίων ϑαρρή- 30 
ὄαντες πρὸς τὸν κίνδυνον ὥρμησαν. Γάϊος πολλαῖς 
πρὸς ὀλίγας ἀγωνισάμενος ῥαδίως ἐνίκησεν. 

Cap. 20. Cf. Polyb. 1, 26. 

9 αὐτοῦ F | 10 κατέϑηκε K; καθῆκε F | 19 Ταϊος] i. e. 
Γάϊος Atíliog Ῥήγουλος c8ll. Polyb. 1, 25, unde etiam tempus 
concluditur | 16 καϑέμενος Patakis | 18 κάλοις Gronovius; καλῶς 
F | ἐπέπλευσεν Patakis; ἀπέπλευσεν F vulg. 



Polyaen. VIII, 21—22. 911 

21. ITEINAPIOZ. 

Πεινάριος φρούραρχος "Evvaíov ἀποστάντων τῆς 214 
Ρωμαίων συμμαχίας καὶ τὰς κλεῖς τῶν πυλῶν ἀπαι- 
τούντων “ἐὰν ὁ δῆμος ἅπας" ἔφη “αὔριον εἰς ἐκκλησίαν 

5 συνελθὼν τοῦτο ψηφίσηται, πεισϑήσομαι τῷ ψηφί- 

σματι᾽. οἵ μὲν τῆς ὑστεραίας ἐς τὸ ϑέατρον συνελέγησαν, 

ὁ δὲ νύχτωρ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν πολλοὺς στρατιώτας 
lt ἐφεδρεύειν ἔταξεν ὑπερδεξίους, ἄλλους δὲ περιστῆναι 

τὸ ϑέατρον καὶ τὰς διόδους, παραφυλάττοντας τὸ ση- 

10 μανϑησόμενον. οἵ μὲν ᾿Ενναῖοι συνελθόντες τὴν ἀπό- 
στασιν ἐψηφίξοντο: τοῦ δὲ φρουράρχου σημήναντος 

oí στρατιῶται οἵ μὲν ἄνωϑεν ἀφιέντες τὰ βέλη, οἱ δὲ 

κατὰ τὰς διόδους προσπεσόντες καὶ σπασάμενοι τὰς 

μαχαίρας τὸν δῆμον κατέκοψαν, ὥστε σωρηδὸν ἐπ᾽ 

15 ἀλλήλοις ἔπιπτον ἅπαντες πλὴν ὀλίγων, ὅσοι κατὰ 

τῶν τειχῶν αὑτοὺς καϑῆκαν ἢ δι᾽ ὑπονόμων ἔλαϑον 
ἐκπεσόντεο. 

22. ΣΕΡΤΩΡΙΟΣ. 

Σερτώριος, ἐν Ἰβηρίᾳ νεβρὸν ἐλάφου λευκῆς παρὰ 80 et sa. 

20 κυνηγῶν δῶρον λαβὼν ἔϑρεψε καὶ τιυϑασσὸν ἐποίησεν, 
ὥστε προϊόντι μὲν εἵπετο, ἐπὶ τὸ βῆμα δὲ ἀναβαίνοντι 

συνανέβαινεν καὶ δικάξοντε τὸ στόμα προσέφερεν. 
ἔπεισε δὴ τοὺς βαρβάρους. ὡς ἄρα τὸ ξῷον ἱερὸν 

Cap. 21. Cf. Liv. 24, 81---89; Front. strat, 4, 7, 22. 
Cap. 22. Cf. Plut. Sertor. 11, 20; Front. sirat. 1, 11, 13; 

Gell. 15, 22; Plin. n. h. 8, 82; Val. Max. 1, 2, 4. 

1 Πινάριος F | 8 ἐν ὑπερδεξίοις Patakis ex V in superio- 
rébus locis || 16 ὑπονόμου vulg. | 18. 19 Zsotoorog F | 21 
moocióvr, F, corr. Cas. | 23 ξωΐον F | ἱερὸν ΕἼ óógov W 
ex Plut. 
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9318 Polyaen. VIII, 22—28, 1. 

"AgrépuÓos, καὶ ἡ ϑεὸς δι᾿ αὐτοῦ προλέγοι πάντα αὐτῷ 

τὰ μέλλοντα καὶ σύμμαχος Év τοῖς πολέμοις γίγνοιτο. 

ὅσα γε μὴν ὑπὸ κατασκόπων ἀπόρρητα ἠγγέλλετο ἀπο- 
κρυπτόμενος αὐτοὺς προέλεγεν ὡς διὰ τῆς νεβροῦ 

μανϑάνων παρὰ τῆς ϑεοῦ, πολεμίων ἐφόδους, ἐνέδρας, 5 
αἰφνιδίους καταδρομάς" τούτων ἄγγελον ἔφασκεν ἔχειν 

τὴν νεβρόν. ὅσαι δὲ καὶ νίκαι πολέμων ἠλπίξοντο, 

καὶ ταῦτα διὰ τῆς νεβροῦ μανϑάνειν παρὰ τῆς ϑεοῦ 

φάσκων ἐξέπλησσε τοὺς βαρβάρους καὶ προσεκυνεῖτο, 

καὶ πάντες αὐτῷ προσέφευγον ὡς δαιμονιωτέραν ἰσχὺν 10 
ἔχοντι. 

28. KAIZAP. 

161 Καῖσαρ ὡς Νικομήδη πλέων περὶ Μαλέαν ὑπὸ 

λῃστῶν ἥλω Κιλίκων. οἵ μὲν ἤτησαν λύτρα μεγάλα, 

0 δὲ τὰ διπλάσια ἐπηγγείλατο. κατέσχον ἐς Μίλητον 15 

xal τειχῶν ἔξω προσωρμίσαντο. Καῖσαρ ᾿Ἐπικράτη 

"Μιλήσιον οἰκέτην πέμπει πρὸς Μιλησίους παρακαλῶν 

χρήματα ἐπιδανεῖσαι" οἵ δὲ παραχρῆμα ἔπεμψαν. Ἔπι- 

χράτης ἐντολὴν ἔχων παρὰ Καίσαρος μετὰ τῶν χρη- 

μάτων παρασκευὴν εὐωχίας μεγάλης κομίζει καὶ ὑδρίαν 20 

πλήρη ξιφῶν καὶ oivov μανδραγόρᾳ κεκερασμένον. 

Καῖσαρ διπλᾶ τὰ λύτρα τοῖς λῃσταῖς ἀπαριϑμήσας 

προὔϑηκεν αὐτοῖς τὴν εὐωχίαν, oí δὲ ὑπερχαίροντες 

τῷ πλήϑει τῶν χρημάτων ὥρμησαν ἀνέδην εὐωχεῖσϑαι 

καὶ τὸν οἶνον περαρμακωμένον πιόντες ἀπεκοιμήϑησαν. 25 

Cap. 23. De fontibus cf. 7. p. 674—683. 

1 A4oríuidoc [sim] Καὶ | 2 πολέμοις V (bellis); πολεμίοις F || 
8 ἠγγέλετο F || ἀποκρυπτόμενος] ἄγγελον ἔκρυπτε Plut. || 4 αὐτοὺς 
W; αὐτὸς F | 6 [xol] τούτων K|| 8 ταύτας K | 18 ἐπιδανῆσαι 
Ἐ; αὐτῷ δανεῖσαι K | 19 ἔχων] εἶχεν K || 20 κομίζει Patakis; 
κομίξειν F | ὑδρίαν K; ὑδρείαν F. 



Polyaen. VIII, 23, 1—8. 319 

Καῖσαρ καϑεύδοντας ἀναιρεϑῆναι κελεύσας παραυτίκα 

τοῖς Μιλησίοις ἀπέδωκε τὰ χρήματα. 
Καῖσαρ ἐν Γαλατίᾳ προσῇει ταῖς ἄλπεσιν. ἠγγέλη 9 ss 

στρατόπεδα τῶν ὀρείων βαρβάρων τὰς παρόδους φυ- 
5 λάττειν. ὃ δὲ τὴν φύσιν τῶν Ἄλπεων παρεφύλαξε. 
τοῦ ὄρους κάτω ποταμοὶ πολλοὶ διαρρέουσι καὶ πολλὰ 
ἕλη βαϑύνεται" ἀπὸ τούτων ὁμίχλη ἐξαίρεται πολλὴ 

(xal ἅμα αὐγῆς) ἀρχομένης ἕω. κατὰ τήνδε τὴν ὥραν 
Καῖσαρ μέρος ἥμισυ τῆς στρατιᾶς ἀγαγὼν κύκλῳ TO 

|. 10 ὕρος περιήρχετο. οἵ μὲν δὴ βάρβαροι τῆς ὁμίχλης 

ο΄ ἐπισκοτούσης οὐδὲν ὁρῶντες ἡσύχαξον, ὁ δὲ ὑπὲρ 
Ι κορυφῆς τῶν πολεμίων γενόμενος ἠλάλαξεν. ot δὲ 
- — ἡμίσεις κάτωϑεν ἀντηλάλαξαν, καὶ τὰ ὄρη πανταχόϑεν 
ὃ συνεπηχήσαντα ἀμήχανον δεῖμα ἐνέβαλε τοῖς βαρβάροις. 

15 o£ μὲν αὐτίκα φεύγοντες ὥχοντο᾽ Καῖσαρ ἀμαχεὶ τὰς 

"Ἄλπεις ὑπερέβαλεν. ᾿ 
Καῖσαρ ᾿Ἑλουηττίοις ἐπολέμει. οὗτοι μοῖρα ΓΑα- 8 ὅ8 

λατῶν" καὶ Ῥωμαίοις ἐπήεσαν τριάκοντα μυριάδες, ὧν 

εἴκοσι τὸ μάχιμον ἦσαν. Καῖσαρ ἀεὶ μίαν ἡμέραν 

20 ὑπανεχώρει" ot βάρβαροι ταύτῃ καὶ πλέον ϑαρροῦντες 
ἐδίωκον. ἐπεὶ δὲ ποταμὸν Ῥοδανὸν διαβαίνειν ἔμελλον, 

οὐ πρὸ πολλοῦ ὃ Καῖσαρ ἐστρατοπεδεύσατο. τῶν δὲ 

Cap. 38. 8 2. Cf. Caes. de Ὁ. G. 1, 10. 
Cap. 28. 8 8. Οὗ Caes. de b. G. 1, 12; Appian. Celt. 15; 

Plut. Cis. 18; Dio Cass. 38, 32. 

3 ταῖς σάλπισιν F | 4 στρατόπεδα F; στρατόπεδον vulg. i 
ὀρίων F; corr. K Ι ᾿Δλπαίων Ἐ | V ἕλη vulg.; ; ἔτ) E I πλατύνεται 
Κι 8 (καὶ ἅμα αὐγῆς) ut glossema incl. W; ἅμα αὐγῇ Cas. K | 
9 ἄγων Patakis ex V ducens | 14 συνεπηχήσαντα L. Dindo 
ad Steph. thes. VIL 1238; συναπηχήσαντα F | δεῖγμα F | 16 
Καῖσαρ [δ᾽ ] K | 17 "EXoviqvetowe F | 18 τριάκοντα Plut. Cas. 18; 
η΄ i e. ὀκτώ F; πεντήκοντα M | 19 μάχιμον K; μαχικὸν F || 22 
οὐκ. ἀπὸ πολλοῦ Hertlein. 
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380 Polyaen. VIII, 23, 3—5..- 

βαρβάρων τραχὺν ποταμὸν σὺν πόνῳ πολλῷ διαβάν- 
τῶν οὐ πάντων, ἀλλὰ τρισμυρίων, τῆς ὑστεραίας τῶν 
λοιπῶν διαβαίνειν μελλόντων, οἵ μὲν διαβάντες παρὰ 
ταῖς ὄχϑαις ἀνεπαύοντο κεκμηκότες, Καῖσαρ δὲ νύκτωρ 
ἐπιφανεὶς κατέκοψε πάντας ἀναχωρῆσαι διὰ τὸν ποτα- 
μὸν οὐκ ἔχοντας. 

Καῖσαρ Γερμανῶν ἐπιόντων οὐ ϑαρρῶν συνάψαι 

μάχην, ὅπότε ἔγνω τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς μάντεις προει- 
ρηκότας πρὸ νέας σελήνης ἀπέχεσϑαι μάχης, τότε τὴν 

αὑτοῦ στρατιὰν ἐπήγαγεν ὡς ἀϑυμότερον διὰ τὴν μαν- 

τείαν μαχουμένοις. καὶ δὴ ἀρίστῳ καιρῷ χρησάμενος 

λαμπρῶς Γερμανοὺς ἐνίκησεν. 

Καῖσαρ ἐν Βρεττανίᾳ ποταμὸν μέγαν ἐπεχείρει πε- 

ραιοῦσϑαι. βασιλεὺς Βρεττανῶν Κασοελλαῦνος ἀνεῖργε 
μετὰ πολλῶν ἱππέων καὶ ἁρμάτων Καίσαρι μέγιστος 

ἐλέφας εἵπετο, ξῷον Βρεττανοῖς οὐχ ἑωραμένον. τοῦτον 

σιδηραῖς φολίσιν ὀχυρώδας καὶ πύργον ἐπ᾽ αὐτοῦ μέγαν 
ὑψώσας καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας ἐπιστήσας ἐκέ- 

λευσεν ἐς τὸ δεῦμα ἐμβαίνειν: Βρεττανοὶ δὲ ἐξεπλάγη- 

σαν ἀόρατον καὶ ὑπερφυὲς ϑηρίον ἰδόντες. περὶ γὰρ 
τῶν ἵππων τί χρὴ καὶ γράφειν; ὅπου καὶ παρ᾽ Ἕλλη- 

σιν, ἢν καὶ γυμνὸν ἐλέφαντα ἴδωσιν, ἵπποι φεύγουσι" 

πυργοφόρον δὲ καὶ ὡπλισμένον, βέλη καὶ σφενδόνας 

ἐξαφιέντα οὐδὲ ἰδεῖν τὴν ὄψιν ὑπέμειναν. Βρεττανοὶ 

Cap. 28. 8 4. Cf. Caes. de b. G. 1, 50; Front. strat. 2, 1, 16; 
Plut. Caes. 19; Dio Cass. 38, 48. 

Cap. 23. 8 5. Cf. Caes. de b. G. 5, 18. — J. p. 677. 

2 ὑστερέας F | 10 αὐτοῦ F | 12 ἐνέκησαν F | 14 Κασοελλαῦ- 
vog scripsi coll. ΖΦομνοελλαῦνος (Dumnobellaunus) in Monum. 
Ancyrano ΥἹ, 2; Κασόλαυνος F; Κασουελλανὸς Dio Cass. 40,2; 
Casivellaunus Caes. | 16 οὐκ ἐωραμένον F | 21 χρὴ καὶ vulg.; xol 
χρὴ F: cf. ad praef. libri III | 23 (zzogógov F; corr. vulg. 
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Polyaen. VIII, 23, 5— 7. 381 

μὲν δὴ αὐτοῖς ἵπποις καὶ ἅρμασιν ἔφευγον, Ρωμαῖοι 

δὲ ἀκινδύνως τὸν ποταμὸν διέβησαν ἑνὶ ζῴῳ τοὺς 
πολεμίους φοβήσαντες. 

Καῖσαρ πυϑόμενος Κικέρωνα ὑπὸ Γαλατῶν πολι- 6 54 
, 3 , E] , 2 , ορπκούμενον ἀπαγορεύειν ἔπεμψε στρατιώτην (ἀκοντίσαι) 

κελεύσας ἐπιστολὴν προσδήσαντα τῇ λόγχῃ νύκτωρ 
βαλεῖν ὑπὲρ τὸ τεῖχος. ὁ μὲν ἠκόντισεν, οἵ δὲ v&- 
χοφύλακες εὑρόντες ἐκόμισαν Κικέρωνι. ἀνέγνω δὴ 
“Καῖσαρ Κικέρωνι ϑαρρεῖν. προσδέχου βοήϑειαν.᾽ μετ᾽ 

ὀλίγον ἐφάνη καπνὸς καὶ κονιορτὸς Καίσαρος τὴν 

χώραν πορϑοῦντος, ὥστε αὐτίκα τὴν πολιορκίαν δια- 
, 3 , , , , 3 V a Ἁ κόψας οὐ μόνον ἀνεσώσατο Κικέρωνα, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

πολιορκοῦντας ἐτίσατο. 

Καῖσαρ ἑπτακισχιλίους ἔχων ἐπολέμει Γαλάταις. ἴ 54 

ἐμποιῆσαι δίξαν βουλόμενος, ὡς καὶ τῶν ὄντων ὀλι- 

γωτέρους ἔχοι, τὸν μὲν χάρακα στενώτατον éx£Asvos 
τειχίζειν, αὐτὸς δὲ χωρίον ὑπερδέξιον δασὺ καταλα- 
βόμενος ἐν τούτῳ μετὰ τῶν πλειόνων στρατιωτῶν 

ἐκέκρυπτο. προῆλϑον ἱππεῖς ὀλίγοι τοῦ χάρακος ἐκκα- 

λούμενοι τοὺς βαρβάρους. οἱ δὲ κατασκιρτῶντες τῆς 
ὀλιγότητος τῶν ἱππέων ἐπῆλθον τῷ χάρακι" οἵ μὲν 

ἔχουν τὰς τάφρους, οἵ δὲ ἀνέσπων τὰ σταυρώματα. 
ἐν τούτῳ σημαίνει μὲν ἡ σάλπιγξ, ὁμοῦ δὲ συνεξώρμη- 
σαν ἐκ μὲν τοῦ χάρακος ἀντίοι πεζοὶ, ἀπὸ δὲ τοῦ 

ὑπερδεξίου μετὰ Καίσαρος ἱππεῖς κατὰ νώτου, ὥστε 

Cap. 23. 8 6. C£. Caes. de b. G. 5,48; Dio Cass. 40, 9. 
Cap. 28. 8 7. Of. Caes. de b. G. 5, 49 sq.; Front. strat. 

8, 17, 6. 

4 πολιορκούμενος F | b (ἀκοντίσαι) del. Hercher, Hermes 9, 
. p. 113 || 6 προσδήσαντα Κι; προδήσαντα F | 7 βαλεῖν ut glossema 
seclusi& W | 8 δὴ F; δὲ vulg.|| 9 Κικκέρωνι F || 24 ἀντίοι W; 
ἄρτιον F; ἐναντίοι K. 
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382 Polyaen. VIII, 23, 1—9. 

ἐν μέσῳ τοὺς βαρβάρους ἀποληφϑέντας διαφϑαρῆναι 

τοὺς πλείονας. 

52 8 Καῖσαρ ἐπολιόρχει φρούριον Γαλατικόν. τῶν δὲ ο. 4, 

βαρβάρων ἐπὶ μακρὸν ἀντεχόντων ὑετὸς ἀμήχανος 
κατερράγη, ὥστε καὶ ὅσοι φύλακες τειχῶν ἢ φρουροὶ 5 

λείπουσιν οἵ μὲν τὰς φυλακὰς, οἵ δὲ τὰς ἐπάλξεις. 

Καῖσαρ δὲ παρήγγειλεν ὁπλίσασϑαι τότε καὶ παραχρῆμα 

τοῖς τείχεσι προσήγαγε καὶ ἀφύλακτα καταλαβὼν, εὐκό- 
λως ὑπερβὰς ἐξεῖλε τὸ φρούριον. 

52 9 Καῖσαρ ἐπὶ Γεργοβέην πόλιν τῶν ἐν Γαλατίᾳ 10 

μεγίστην ἐστράτευσεν. ἀντεστρατοπέδευεν αὐτῷ βασι- 

λεὺς Γαλατῶν Οὐερκιγγετόριξ. μέσος ἦν ποταμὸς ναυσί- 

zogog καὶ ἡ διάβασις ἀμήχανος. Καῖσαρ παρὰ τὴν 

ὄχϑην πολλαῖς ἡμέραις ἀντιπαρεξῆγεν᾽ οἵ βάρβαροι 
κατεφρόνουν ὡς διαβῆναι μὴ ϑαρροῦντος. ὁ δὲ νύ- 1ὅ 
χτῶρ δύο τάγματα βαϑείαις ὕλαις ἐγκατέχρυψεν, οἵ τῶν 

Γαλατῶν τοὺς ἀμφὶ τὸν Καίσαρα παραφυλαττόντων 

αὐτοὶ κατὰ τὸ ἄνω τοῦ ποταμοῦ μέρος ἀρχαίας γεφύ- 
ρας διακεκομμένης, τὰ μὲν σταυρώματα πεπηγότα 
ἐχούσης, τὰς δὲ ἐπάνω δοκίδας ἀφῃρημένης, αὐτοὶ 20 
τεμόντες ἐκ τῆς ὕλης διὰ τάχους ἐγεφύρωσαν καὶ 

διῆλθον. οἵ δὲ Γαλάται τῷ παραλόγῳ τῆς διαβάσεως 
ἐχπλαγέντες ἔφευγον, Καῖσαρ δὲ μετὰ τῶν λοιπῶν διὰ 

τῆς αὐτοσχεδίου γεφύρας διαβὰς ἦν τοῖς Γαλάταις | 

φοβερώτερος. 25 

* Cap. 283. 8 8. Of. Caes. de b. G. 7,27; Dio Cass. 40, 84, 3. 
Cap. 23. $ 9. Cf. Caes. de b. G. 7,35. 

1 ἀπολειφϑέντας F, corr. K| 7 ὠπλίσασϑαι F | 10 Γεργυ- 
βέην F, corr. vulg. [| 12 Οὐερκιγγετόριξ V, Dio Cassius; Ovsoys- 
τόριξ FF | μέσος Seybold ex V in medio; μέγας F || 15 ϑαρροῦντες 
F | 18 ἀρχαίας p; ἀρχαῖον F | 20 ἀφῃρημένης K; ἀφῃρημένας 
F | 24 διαβὰς ἦν K; διάβασιν F. 



Polyaen. VIII, 28, 10— 11. 383 

Καῖσαρ ἐπολιόρκει Γεργοβίην τὴν πόλιν καὶ τεί- 10 5 

χεσιν ἐχυρὰν καὶ τῇ φύσει ἐχυρωτάτην. ἦν γὰρ ἡ 

πόλις λόφος ἐρυμνὸς τὰς κορυφὰς ὁμαλὰς ἔχων κατὰ 

δὲ τὸ λαιὸν μέρος ὕλαι χϑαμαλαὶ καὶ πυκναὶ τῷ λόφῳ 

 δσυνήντων, κατὰ δὲ τὸ δεξιὸν ἀπότομος ἦν στενὴν 
|. δίέοδον ἔχων, x«9' ἣν οἱ ΓΕεργοβιαῖοι μετὰ πολλῆς 

|. χειρὲς ἐφύλαττον. Καῖσαρ τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν 

τοὺς μάλιστα φιλοπόνους καὶ καρτερικοὺς ὡπλισμένους 
—. γψύχτωρ ἐγκατέκρυψε ταῖς ὕλαις, κελεύσας ἔχευν ἀκόντια 
10 βραχέα καὶ ξιφίδια σύμμετρα, ὅπως τὰς χαμαιπετεῖς 

ὕλας μὴ ὑπερέχοιεν" ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὺς ὀρϑοὺς βαδίέ- 
few, ἐς γόνυ δὲ ὀκλάσαντας ἠρέμα διαδύεσϑαι. οἵ 

μὲν δὴ ἀρχομένης ἕω διὰ τῆς ὕλης ἕρποντες ἐπὶ τὸν 

λόφον κατὰ τὸ λαιὸν ἀνήεσαν, ὃ δὲ Καῖσαρ κατὰ τὸ 
15 δεξιὸν προσῆγε τὴν στρατιὰν περισπῶν εἰς αὑτὸν τοὺς 

βαρβάρους. οἵ μὲν δὴ ἀπομάχεσθαι τοὺς φανερῶς 
προσβαλόντας ὥρμηντο, οἵ δὲ ἀφανῶς ἐκ τῆς ὕλης 

ἀνερπύσαντες ἐκράτησαν τοῦ λόφου. 
19,6 Καῖσαρ ᾿Δλεσίαν πόλιν τῆς Γαλατίας ἐπολιόρκει" 11 5? 

20 Γαλατῶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀϑροίξονται μάχιμοι μυριάδες εἴς 
κοσι πέντε. “ὃ δὲ νύκτωρ ὁπλίτας τρισχιλίους καὶ τοὺς 

ἵππέας πάντας διελὼν ἐκ πλαγίου μέρους ἑκατέρωϑεν 

ἐκέλευσεν ἀναχωρήσαντας, τῆς ὑστεραίας ἀμφὶ δευτέραν 
ὥραν κατόπιν τῶν πολεμίων ἐπιφανέντας ἔργου ἔχε- 

25 σϑαι᾿ αὐτὸς δὲ ἀρχομένης ἡμέρας ἐξῆγε τὴν στρατιὰν 

Cap. 28. 8 10. Cf. Caes. de b. G. 7, 45. 
Cap. 23. 8 11. Of. Caes. de b. G. 7, 77—88. 

1 Γεργιβόην τῆς πόλιν Ἐ; Γεργοβίην πόλιν vulg. 12 ἐχυρω- 
τέραν M || ἡ πόλις del. Patakis |.4 τῷ λόφῳ] καὶ τῷ λόφῳ F | 
6 Γεργυβαῖον F || T αὐτοῦ F | 11 ὑπερέχοιεν Cas.; περιέχοιεν F | 
15 αὑτὸν K; αὐτοὺς F || 17 προσβαλλόντας F, προσβάλλοντας 
vulg. || 19 ᾿λαισίαν F | 21 δισχιλίους H || 23 ὑστερέας F. 



384 Polyaen. VIIL, 23, 11— 18. 

ἐς μάχην, ὥστε oí βάρβαροι và πλήϑει ϑαρροῦντες 
γελῶντες ἐδέχοντο. τῶν δὲ κατὰ νώτου φανέντων καὶ 
ἀλαλαξάντων καὶ κυχλουμένων φυγεῖν ἀπογνόντες 

ἐξεπλάγησαν, ἐταράχϑησαν. καὶ τότε πλεῖστος φόνος * 

Γαλατῶν ὁμολογεῖται γεγενῆσϑαι. 5 

4s 12 Καῖσαρ Δυρράχιον κρατούμενον ὑπὸ Πομπηΐου e.15, 
βουλόμενος ἑλεῖν αὐτὸς μὲν ὀλίγους εἶχεν ἱππέας, τοῖς 

δὲ ἦν πολὺ πλῆϑος ἱππέων" ἀλλὰ καὶ τοὺς πολλοὺς 

τέχνῃ χρησάμενος ἐτρέψατο. τοὺς ὀλίγους ἱππεῖς ἐπε- 

λαύνειν κελεύσας ἔμπροσϑεν αὐτῶν λόχους τέσσαρας 10 

πεξῶν ἔταξε. παραγγείλας μηδὲν ἄλλο δρᾶν ἢ τοῖς 
ποσὶν ἀνεγείρειν κόνιν ὅσην πλείστην δύναιντο. πολὺ 

δὴ νέφος ἀρϑὲν φαντασίαν πολλοῦ πλήϑους ἱππέων 
ἐνεποίησε τοῖς πολεμίοις, ὥστε παραχρῆμα φοβηϑέντες 

ἔφευγον. 1ὅ 
4818 Καῖσαρ ἀνεχώρει μετὰ τῆς στρατιᾶς διὰ στενῆς 

ὁδοῦ. κατὰ τὸ λαιὸν ἕλος ἦν, κατὰ τὸ δεξιὸν ϑάλασσα, 

κατὰ τὴν οὐραγίαν οἵ πολέμιοι προσέκειντο. τούτους 

μὲν δὴ ἀνέκοπτεν ἐπιδρομαῖς καὶ ἀναστροφαῖς, ἐκ δὲ 

ϑαλάσσης τὸ Πομπηΐου ναυτικὸν παραπλέον ἐτόξευξ 20 

καὶ τοῖς βέλεσι κατετίτρωσκεν. 0 δὲ Καῖσαρ ἐκέλευσε 

τοῖς στρατιώταις τοὺς ϑυρεοὺς ἀπὸ τῆς εὐωνύμου 

χειρὸς ἐς τὴν δεξιὰν μεταλαβεῖν. οὕτως ἐγένετο ἀχρεῖα 
τὰ βέλη τοῖς τοξεύουσιν ἐκ τῆς ϑαλάττης. 

Cap. 28. 5 15.. Cf. J. p. 679 sq. 
Cap. 23. 8 13. Cf. Caes. de b. c. 8, 765—777; Dio Cass. 

41, 50. 

8 ἀπογνῶντες F | 4 καὶ | ἐταράχϑησαν Maasv.; ἐταράχϑησαν 
ut glossema incl W || 5 γεγενῆσθαι ") γενέσθαι K]| 23 μετα- 
λαβεῖν F] μεταβαλεῖν vulg. 



15 

20 

e. 14 29 

Polyaen. VIII, 23, 14—16. 385 

e Καῖσαρ xol Πομπήϊος ἐν Θεσσαλίᾳ ὃ μὲν ἐφυ- 14 48 
γομάχει, ἀφϑονίαν ἔχων ἐπιτηδείων, Πομπήϊος" [Ὁ] δὲ 
ἔσπευδε μάχῃ κριϑῆναι * ** [Καῖσαρ]. Καῖσαρ ἐρεϑέξει 

τοὺς πολεμίους ἀναξευγνύειν σκηψάμενος ἐπὶ σιτολογέίᾳ 

καὶ διεκίνει τοὺς λόχους. οἱ δὲ τοῦ Πομπηΐου ὡς ὑπὸ 
δέους φευγόντων καταφρονήσαντες ot κατέσχον αὑτοὺς, 

ἀλλὰ παραχρῆμα ἐξεπήδησαν βιασάμενοι τὸν Πομπήϊον 

ἡγεῖσθαι. ἐπεὶ δὲ ἀναχωρῶν ὁ Καῖσαρ ἐς τὸ πεδίον 
αὐτοὺς προήγαγε, καὶ δὴ τότε ἀναστρέψας λαμπρῶς 

ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν. 

Καῖσαρ τῶν στρατιωτῶν στασιασάντων καὶ τῆς 15 41 

στρατείας καταβοώντων oisi ἐς τὸ πλῆϑος εὐϑαρ- 

σεῖ καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ “τί, ὦ συστρατιῶταίι᾽, 
ἔφη, ᾿βούλεσϑε; οἱ δὲ κατεβόησαν “τῆς στρατείας 

ἀφεϑῆναι᾽. o δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν ᾿ἀγαϑῇ τύχῃ. παρ- 

αἰνῶ, πολῖται, μὴ στασιάξειν᾽. οἵ δὲ πολῖται ἀκούσαντες 

ἀντὶ τοῦ στρατιῶται ἠγανάχτησαν καὶ παραχρῆμα τὰς 

γνώμας μετεβάλοντο καὶ πάλιν κατεβόησαν "ἀλλ᾽ ἡμεῖς ye 
αυσερεϊσιῦται μᾶλλον. 7 πολῖται καλεῖσθαι BovAOustw«. 

γελάσας ὃ Καῖσαρ * οὐχοῦν᾽ j ἔφη, 'συστρατευώμεϑα". 

Καῖσαρ παρατασσόμενος πρὸς Πομπήϊον τὸν νεώ- 

Cap. 28. 8 14. Cf. Caes. de b. c. 8, 85. 
Cap. 23. 8 15. Cf. Front. strat. 4, 5,2; Suet. Caes. 70; 

Appian. b. c. 2, 93 sq.; Dio Cass. 42, 58 8q.; Plut. Caes, 51. 
Cap. 23. $ 16. Cf. Front. strat. 2, 8, 13; Plut. Caes, 56; 

Velleius 2, 55. 

2. 8 [Ὁ] et [Καῖσαρ] Cas. add. coll. 4,9, 2, sed ex mem- 
brorum concinnitate apparet alia quoque excidisse, quae respon- 
deant verbis ἀφϑονίαν ἔ Qv ἐπιτηδείων, quamobrem lacunam 
statui 1 ἐρεϑίξει δὲ F || 4 πὶ σιτολογίᾳ F] ἐπὶ σιτολογίαν vulg. || 
6 αὐτὸν F, corr. vulg. || 8 ἀναχωρῶν Patakis; ἀνεχώρουν F || 15 
εἶπεν F] ἔφη vulg. | παραινῶ πολίταις Cas. ex V; παραινῶ τοῖς 
πολίταις K | 17 συστρατιῶται R. Schoell || 18 μετεβάλοντο K; 
μετεβάλλοντο F. 

PonvAENvs, ed. Melber. 25 

16 45 



386 Polyaen. VIII, 23, 16—21. 

τερον ὁρῶν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας φεύγοντας αὐτίκα 
τοῦ ἵππου καταβὰς ἐξεβόησεν" “ἐμὲ, ὦ συστρατιῶται, 
καταλιπόντες ταῖς χερσὶ τῶν πολεμίων φεύγειν [οὐκ] 
αἰδεῖσϑε᾽. τὸν τοιοῦτον λόγον αἰδεσϑέντες οἱ φεύγον- 

τὲς ἀνέστρεφον ἐπὶ τὴν μάχην. 5 

IT Καῖσαρ τοῖς στρατιώταις ἀεὶ παρεσκευάσϑαι προσέ- 

ταῦσεν ὡς καὶ ἐν ἑορτῇ καὶ ἐν ὄμβρῳ καὶ νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας μέλλων ἐξάγειν ἄφνω τὴν δύναμιν" καὶ διὰ 

τοῦτο οὔτε τὸν καιρὸν οὔτε τὴν ἡμέραν προέλεγεν. 

18 Καῖσαρ τὰς ἐξόδους ἐποιεῖτο σὺν πολλῷ δρόμῳ; 10 
ἵνα μὴ “καταλαμβάνοιτο πρὸς τῶν ὑστεριξόντων. 

19 Καῖσαρ. εἰ τεϑορυβημένους ἑώρα τοὺς στρατιώτας e. 14, 51 

ὡς προσδοκωμένης τοῖς πολεμίοις μείξονος δυνάμεως, 

οὐ μόνον ἔξαρνος οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ πλείονα ὄγκον 

προστιϑεὶς καὶ μεγαλύνων ἐθϑάρρυνεν ὡς πρὸς πλείο- 15 
νας χρὴ γενναιότερον ἀγωνίξεσϑαι. 

20 Καῖσαρ τοῖς στρατιώταις παρήγγελλεν ὅπλα ἔχειν 

ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πεποικιλμένα, μάλιστα μὲν κόσμου 

χάριν, οὐχ ἥκιστα [δὲ]. ὅπως καὶ οἱ στρατιῶται τὰ 
πολύτιμα περιμάχητα ἡγοῖντο. - 20 

SA] Καῖσαρ τὰ ἁμαρτήματα τῶν στρατιωτῶν οὐ πάντα e. 53,1 

παρεφύλασσεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς ἁμαρτάνοντας κατὰ 

Cap. 23. 8 17. 18. Ex Suet. Divo Iulio 65. 
Cap. 38. 8 19. Ex Suet. ibid. 66. 
Cap. 23. $ 20. 21. Ex Suet. ibid. 67. 

1 τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας vulg.; αὐτοῦ στρατιώτας F | 8 
[οὐκ] K; [μὴ] vulg. | 4 τὸν τοιοῦτον H; τὸν F; τοῦτον τὸν Καὶ 
coll. 8,9, 2 | 6 συστρατιώταις F ἢ παρεσκευάσϑαι K; παρασκευά- 
σασϑαι F; cf. Leo Tact. 20, 41 παρακελεύου τοῖς στρατιώταις 
εἶναι παρεσκευασμένους | 11 προκαταλαμβάνοιτο vulg. || 14 πλείονα 
scripsi; πλέον F; πλέονα vulg. | 16 ἐϑάρυνεν F | 17 παρήγγελλεν 
K; παρήγγειλεν F | 19 δὲ add. vulg. 



Polyaen. VIII, 28, 21—26. 981 

[14 ü τὴν ἀξίαν ἐτιμωρεῖτο, viv συγγνώμην ἀνδρείας ποι- 
ἣ ητικὴν ἡγούμενος. εἰ μέντοι τις ἐστασίασεν ἢ τὴν 

τάξιν ἔλιπεν, οὐκ ἂν τοῦτον ἀτιμώρητον παρῆκεν. 

6.14, 80 Καῖσαρ τοὺς στρατιώτας ἐκάλει συστρατιώτας τῷ 22 
5 ἐσοτίμῳ τοῦ ὀνόματος προϑυμοτέρους ποιῶν ἐς τὰς 

μάχας. 
9.8,10 Καῖσαρ πυϑόμενος ἐν Γαλατίᾳ κατακοπῆναι φά- 38 5 

λαγγας στρατιωτῶν ὥμοσε μὴ πρότερον [ἂν] ἀποκείρα- 

σϑαι, πρὶν ἐπεξελϑὼν τιμωρῆσαι τοῖς ἀνῃρημένοις. 

10 τούτῳ πλείστην εὔνοιαν αὑτῷ παρὰ πάντων ἐπεσπάσατο. 

9. 8, 9 Καῖσαρ ἐν λιμῷ τοῖς στρατιώταις ἄρτους διέδωκε 24 48 

σκευάσας ἐκ βοτάνης. Πομπήϊος δὲ πολεμῶν πρὸς 

αὐτὸν ἕνα ἄρτον προσενεχϑέντα τοιοῦτον ἀπέχρυψεν 
οὐ βουλόμενος τοῖς ἑαυτοῦ στρατιώταις ἐπιδεῖξαι τὴν 

15 τῶν πολεμίων ἐγκράτειαν. 
e. 18, 7 Καῖσαρ Πομπηΐῳ παρετάσσετο περὶ Φάρσαλον. 2D 48 

ὁρῶν δὲ πολλοὺς τῶν πολεμίων νέους καὶ καλοὺς ἐπὶ 

τῷ κάλλει μέγα φρονοῦντας καὶ σοβαροὺς παρήγγειλε 

τοῖς ἰδίοις στρατιώταις τὰς λόγχας καὶ τοὺς ὑσσοὺς 

20 μὴ φέρειν ἐπὶ τὰ σώματα τῶν πολεμίων, ἀλλ᾽ ἐς αὐτὰ 
τὰ πρόσωπα. οἵ δὲ λωβηϑῖῆναι τὸ κάλλος τῶν προσ- 

ὥπων φοβηϑέντες καὶ δὴ ἀποστραφέντες ἔφυγον. 

Οἱ Καίσαρος στρατιῶται περὶ ΖΙυρράχιον ἥττη- 26 48 
ϑέντες ἑαυτοὺς δεκατευϑησομένους παρέδωκαν. Καῖσαρ 

Cap. 28. 8 22. 28. Ex Suet. ibid. 67. 
Cap. 23. 8 24. 26. Ex Suet. ibid. 68. 

Cap. 23. $ 26. Ex Plut. Caes. 45.; cf. Front. strat. 4, 7, 82. 

2 ἐστασίασεν F ; ἐστασίαξεν K | 8 ἔλειπεν vulg. || 8 ὁμάσει F || 
[Gv] ins. Hertlein | 9 ἐπεξελϑὼν ΕἼ ἐπελϑὼν M | 10 τούτῳ M; 
τοῦτο F | αὐτῷ F || 18 κάλει F | μέγα φρονοῦντας H; φρονοῦν- 
τας F | 22 ἔφυγον F] ἔφευγον V. 

25* 



388 Polyaen. VIII, 23, 26—831. 

οὐχ ὡς περὶ τιμωρίας αὐτῶν ἐβουλεύετο, ἀλλὰ καὶ 
παραμυϑησόμενος ἀναμαχέσασθαι τὴν ἧτταν αὐτοὺς 

προέτρεψεν᾽ οἵ δὲ ἐν ταῖς λοιπαῖς μάχαις ἀεὶ παρα- 

ταξάμενοι πολὺ πλείοσιν ἐκράτησαν. YE. 

49 91 Καῖσαρ Πομπηΐου κηρύξαντος ἔχϑραν καὶ voig 5 

μηδετέρῳ προστιϑεμένοις ἀντεκήρυξε καὶ φίλους ἡγή- 
ὄεσϑαι κατ᾽ ἴσον τοῖς ἑαυτῷ συμμαχήσασιν. 

49 98 Καῖσαρ ἦν iv ᾿Ιβηρίᾳ πρὸς τῇ Ἰλέρδῃ. γενομέ-. 
vov ἀνοχῶν οἵ πολέμιοι προσπεσόντες πολλοὺς τῶν 
στρατιωτῶν ἀπροσδοκήτως κατέστρωσαν: αὐτὸς δὲ 10 
oUg ἐκείνων εἷρεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ σώους διῆκδ 

καὶ πολλὴν εὔνοιαν ἐπὶ τούτῳ παρὰ τῶν πολεμίων 

ἐχτήσατο. 
4s 99 Καῖσαρ ἐν Φαρσάλῳ Πομπήϊον ἐνίκησε. ϑεασά- ο. 4,14 

μενος τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἀμέτρως τῇ νίκῃ χρῶω- 15 

μένους ἀνέκραγε ᾿φείδεσϑε τῶν πολιτῶν). 

80 Καῖσαρ τοὺς πολέμους ἅπαντας κατορϑώσας ἕκά- 

στῷ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν ἐπέτρεψεν ἕνα, ὃν ἂν βού- 
ληται, τῶν πολεμίων διασώζειν. οὕτω δὴ τοὺς ἀντι- 

στασιώτας Ῥωμαίους ἅπαντας ἐκ τῆς φυγῆς ἀνακαλεσά- 20 

μενος εὐνουστάτους ἑαυτῷ κατεσκεύασεν ἐν τῇ πόλει. 

31 Καῖσαρ τοὺς ἀνδριάντας Πομπηΐου καὶ Σύλλα 

τῶν ἐχϑρῶν καταβληϑέντας ὑπι τοῦ πλήϑους αὐτὸς 
- 

Cap. 23. 88 27—31. Ex Suet, Divo Iulio 75. 

1 ὡς] ὅπως K || τιμωρίας vulg.; τιμωρίαν F || ἐβουλεύσατο 
K | 2 παραμυϑησάμενος vulg. | 6 ἡγήσεσϑαι Cas.; ἡγήσασϑαι 
F | 8 πρὸς τηδέρδῃ F | 9 πολλοῖς F || 11 ἀφῆκε Hertlein || 12 
τούτῳ Cas.; τοῦτο F | 16 φεέδεσϑε H; φεέίδεσϑαι F | πολιτῶν 
Hp; πολεμίων F | 17 πολεμίους F, corr. vulg.|| 22 Σύλα F. 



Polyaen. VIII, 23, 31— 24, 4. 389 

| ἀνέστησε καὶ μεγάλην εὔνοιαν παρὰ τῶν Ῥωμαίων  . 
: ἐχτήσατο. 

Καῖσαρ τοῦ ϑύτου λέγοντος ᾿ἀπαίσια τὰ ἱερὰ", 82 
καὶ μὴν ἀμείνω ἔφη γενήσεσθαι, ἐπειδὰν αὐτὸς ἐθε- 

5 λήσῃ᾽ καὶ οὕτως ἐπέρρωδε τοὺς στρατιώτας. 

Καῖσαρ ἀκαρδίου ϑύματος εὑρεϑέντος “καὶ v(98 

παράδοξον᾽, ἔφη, ᾿εἰ ἄλογον ξῷον καρδίαν οὐκ ἔχει; ὃ. 

oí στρατιῶται τοῦτ᾽ ἀκούσαντες ἐθάρρησαν. 

24. ΣΕΒΑΣΤΟΣ. 

e. 53, 3 Σεβαστὸς τοὺς ἐν ταῖς μάχαις καϑυφιεμένους οὐκ 1 

11 ἀνήρει πάντας, ἀλλ᾽ ἐδεκάτευεν. 
Σεβαστὸς τοῖς διὰ δειλίαν Ζἀπολιπομένοις κρυϑὰς 2 

ἀντὶ πυρῶν ἐκέλευε μετρεῖσϑαι. 

e. 59,3 Σεβαστὸς τοὺς ἐπὶ στρατοπέδου τι ἁμαρτόντας éx£- 9 

15 λευόε πρὸ τοῦ στρατηγείου λυσιξώνους ἑστάναι, ἔστι 
δὲ ὅτε καὶ πλινϑοφορεῖν δι᾽ ὅλης ἡμέρας. 

6.1 Σεβαστὸς τοῖς ἑαυτοῦ στρατηγοῖς παρήγγελλεν 4 

ἀσφαλείας πεφροντικέναι μάλιστα καὶ συνεχῶς ἐπέλεγε 

τὸ ᾿ σπεῦδε βραδέως" καὶ τὸ 
20 ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑρασὺς στρατηλάτης. 

Cap. 23. $8 82. 33. Ex Suet. Divo Iulio 77. 
Cap. 24. $ 1. Ex Suet. Divo Augusto 24. 
Cap. 24. $8 2. 8. Ex eodem 34. 
Cap. 24. 88 4—6. Ἐπ eodem 265. 

1 τῶν om. vulg. | 3 τοῦ ϑύτου Davisius (vates V); τοιούτου 
p | 8 ἐθάρησαν F | 12 ἀπολειπομένοις F || 18 πυρρῶν F | 14 τι 
ἁμαρτόντας Hertlein; διαμαρτῶντας F; διαμαρτάνοντας H  ἐκέ- 
λευσε H; ἐκέλευε I 15 στρατηγείου H; στρατηγοῦ F | λυσιξώνου 
F | ἑστάναι καὶ ϑρηνεῖν δι᾽ ὕλης ἡμέρας, ἐνίότε δὲ καὶ γυναι- 
κῶν στολὴν ἐδίδου φορεῖν H: quae cum apud Suetonium desint, 
aliunde assuia esse existimat W, ut supra p. 154, not. e Plat. 
Phoc. 23 | 17 παρήγγελλεν K; παρήγγειλεν F | 20 Cf. Eurip. 
Phoen. v. 600. 
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390 Polyaen. VIII, 24, 5—25, 1. 

Σεβαστὸς τοῖς ἀνδραγαϑοῦσιν ἀργυρίου xal χρυ- 9. 59,4 

σίου μεγάλας ἐδέδου δωρεᾶς. 

Σεβαστὸς τοὺς ἄνευ λυσιτελείας διψοκινδύνους ἔλεγε e.1 
μηδὲν διαφέρειν τῶν χρυσοῖς ἀγκίστροις ἁλιευομένων. 

Σεβαστὸς ἐν τῷ πρὸς Κάσσιον καὶ Βροῦτον πο- 
λέμῳ περαιοῦσϑαι τὸν ᾿4δρίαν ἐβούλετο Μούρκιος, 

ναύαρχος τῶν πολεμέων ἐφορμῶν ἐν τῇ νησῖδι τῇ 

κατὰ Βρεντήσιον, κωλύσων δῆλος ἦν. ὃ Σεβαστὸς 
ἐξαπατᾷ τὸν Μούρκιον ὡς μέλλων πρὸς αὐτὸν vav- 

μαχεῖν καὶ τὰς μὲν τριήρεις ἐν δεξιᾷ τοῦ ᾿Αδρίου 

παρὰ τὴν Ἰταλίαν ἔταξε πλεῖν ὡς τῇ νησῖδι ἐπιπλευ- 
σουμένας, αὐτὸς δὲ φορτέδας πύργων ἐπλήρου καὶ μη- 

χανημάτων. Μούρκιος δὲ ἐξαπατηϑεὶς τῇ παρασκευῇ 

τῆς ναυμαχίας ἐς τὸ πέλαγος ἀνεχώρησεν ὡς ἐν εὐρυ- 
τέρῳ μᾶλλον ἢ στενῷ ναυμαχήσων. ὃ δὲ Σεβαστὸς 
οὐ συνῆψε μάχην, ἀλλὰ ἐν τῇ νησῖδι καϑωρμίσατο. 

Movgoxíov δὲ ἄλλον ὅρμον οὐκ ἔχοντος, ἀλλὰ βιασϑέν- 
τος ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἐς τὴν Θεσπρωτίδα περαιοῦ- 

σϑαι, ὃ Σεβαστὸς τὸν ᾿4δρίαν ἀκινδύνως διαπλεύσας 

τῇ Μακεδονίᾳ προσέσχεν. 

25. ῬΩΜΑΙΟΙ. 

Ρωμαῖοι Κελτῶν τὴν Ῥώμην λαβόντων συνϑήκας 
πρὸς αὐτοὺς ἐγράψαντο φόρους τελεῖν, πύλην ἀνε- 

Cap. 34. $ 7. Cf. Appian. b. civ. 4, 82. 86. 
Cap. 25. $ 1. Cf. Appian. Celt. fragm. 7. 

1 ἀνδραγαϑήσασιν H | 8 cap. 24 8 4 in F perperam ite- 
ratur || 6 περεοῦσϑαι F (id. v. 18) || ἀνδρίαν Ἐ' (sic etiam v. 19) || 
ἹΜούρκιος scripsi cum F v. 13; 7Movoxoc Wesseling, obs. crit. 
p. 42 coll. Appian. b. civ. 4, 82 sq.; 7Movxtog F | 7 ἐφορμώντων 
M, unde W coni. ἐφορμούντων || νησῖδι Hertlein; νησέδιε F (sic 
etiam vv. 11. 16) | 9 Movwiov F | 11 ἐπιπλευσομένας vulg. || 17 
iure F|22 Ῥώμην ΕἼ πόλιν vulg.|| 23 ἠνεφῳγμένην F, corr. 

: ei. 7,5 Ὁ. 

ὅ 
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Polyaen. VIII, 25, 1—8. 891 

ῳγμένην παρέχειν διὰ παντὸς καὶ γῆν ἐργάσιμον. 

Κελτοὶ μὲν ἐπὶ τούτοις ἐστρατοπέδευον, “Ῥωμαῖοι δὲ 

ὡς φίλοις ξένια πολλὰ ἔπεμψαν καὶ οἶνον πάμπολυν. 
οὗ βάρβαροι, φύσει δὲ τὸ Κελτικὸν ὑπέροινον, πολὺν 
ἀρυσάμενοι τὸν οἶνον ὑπὸ μέϑης ἔκειντο, Ῥωμαῖοι δὲ 

ἐπελϑόντες ἅπαντας κατέκοψαν. ἵνα δὲ κατὰ τὰς συν- 

ϑήκας ἅπαντα ποιῆσαι δοκοῖεν, ἐπὶ πέτρας ἀπροσβάτου 
πύλην ἀνεῳγμένην κατεσκεύασαν. 

Οἱ περὶ Αἰνείαν Τρῶες φεύγοντες ᾿Ιταλίᾳ προσ- 

ἕσχον καὶ ἀμφὶ ταῖς ἐμβολαῖς τοῦ ποταμοῦ τοῦ Θύ- 

βοιδος ἐναυλόχουν. oí μὲν δὴ Τρῶες ἀνὰ τὴν χώραν 

ἠλῶντο, αἵ δὲ γυναῖκες αὐτῶν βουλεύονται. Ῥώμη 
Τρωὰς ἀγορεύει 'ἱμέχρι ποῦ πλανώμεϑα; μέχρι ποῦ 

πλέομεν; τὰ πλοῖα καταφλέξωμεν καὶ τοὺς ἄνδρας εἰς 

ἀνάγκην καταστήσωμεν τήνδε τὴν γῆν κατοικῆσαι. 

ταῦτα εἰποῦσα πῦρ πρώτη ἐνῆκε ταῖς ναυσὶ καὶ μετ᾽ 
αὐτὴν αἵ λοιπαὶ Τρωάδες" οἵ δὲ Τρῶες ἀπορούμενοι 
νεῶν ᾿Ιταλίαν κατῴκησαν. 

Ρωμαῖοι Κοριολανὸν ἐδίωξαν. ὁ δὲ φυγὰς ἧκεν ὃ 
ὡς Τυρρηνοὺς νίκην κατὰ Ρωμαίων ὑπισχνούμενος. 
πιστεύουσι Τυρρηνοὶ καὶ στρατηγὸν ἀποφαίνουσιν, ὃ 

δὲ νικήσας ἐν μάχαις πολλαῖς τέλος ἐπ᾿ αὐτὴν ἐφέρετο 

τὴν πόλιν αἵἱρήσων κατὰ κράτος. Ῥωμαίων «i μητέρες 
— ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Οὐετηρία μήτηρ Κοριολανοῦ -- 

Cap. 25. 8 2. Cf. Plut. de virt. mul. 1; Romul. 1; quaest. 
Rom. 6; Dionys. Halic. 1, 72; Festus p. 269 (Müller). 

Cap. 95. 8 8. Cf. Plut. Coriol 36; Dionys. Halic. 8, 48; 
Dio Cass. fr. 18, 8 8Βαα.: Liv. 2, 39 sq. 

5 ἀφυσάμενοι vulg., cf. 1, 8, 1 || 10 ἐκβολαῖς Maasv. || Οὔβρι- 
δος F; Θύμβριδος vulg. | 11 δὴ F] om. M | 13 Τρῶας F || 14 
πλέωμεν W || 15 κατοικῆσαι Roth; κατοικίσαι F | 20 Τυρρηνοὺς 
K; Τυρήννην F | 24 Οὐετηρία F; Οὐξετουρέία vulg. 
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προελϑοῦσαι τῆς πόλεως ἀπήντων τοῖς πολεμίοις 
ὡπλισμένοις καὶ Κοριολανῷ προσπεσοῦσαι ἱκετηρίας 

προΐσχουσι. τὸ δὲ κεφάλαιον τῆς ἱκεσίας qv: ᾿[εἰ] τὴν 

πόλιν αἱρεῖν ἔγνωκας. πρότερον τὴν μητέρα τὴν σὴν 
καὶ πάσας τὰς Ῥωμαίων μητέρας ἀπόκτεινον. Κο- 
ριολανὸς ἔπαϑεν, ἐδάκρυσεν, ἀνέξευξεν. ἡ μὲν ἀνά- 
ἕξευξις εὐσεβὴς, ὀλέϑριος δὲ τῷ στρατηγῷ Τυρρηνοὶ 

γὰρ ὡς προδόντα νίκην φανερὰν ἐψηφίσαντο ϑανάτῳ 
κολασϑῆναι. | 

26. ZEMIPAMIZ. 

Σεμίραμις Aovouévg τῶν Σιράκων ἤκουσε τὴν 

ἀπόστασιν καὶ παραυτίκα ἀνυπόδητος μηδὲ τὰς τρίχας 

ἀναπλεξαμένη ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξῆλθεν. τῇ δὲ στήλῃ 

αὐτῆς ἐπιγέγραπται τάδε" “ἐμὲ γυναῖκα μὲν ἡ φύσις 

ἐποίησεν, ἐγὼ δὲ τοῖς ἔργοις τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
οὐδενὸς χείρων ἐγενόμην. ἐγὼ Νίνου βασιλεύσασα 

πρὸς ἕω μὲν ὥρισα ποταμὸν ᾿Ιναμάμην, πρὸς δὲ μέσον 

ἡλίου τὴν φέρουσαν λιβανωτὸν καὶ σμύρναν. ἀπὸ δὲ 
χειμῶνος Σάκας καὶ Σόγδους. ϑάλασσαν πρότερον 

οὐδεὶς ᾿ἀσσυρίων εἶδεν, ἐγὼ δὲ τέσσαρας, αἷς οὐκ ἔστι 
πόρρω πελάσαι' τίς γὰρ αὐτὰς δρμὴ περιέχει; ποτα- 

μοὺς ἠνάγχασα ῥεῖν ὅπου βουλοίμην, ἐβουλόμην δὲ 

ὕπου συνέφερε. γῆν ἄκαρπον ἐδίδαξα σπείρεσϑαι" 

Cap. 26. Cf. Duncker, Gesch. d. Altert. II, p. 18 sq. et 
not. 1. 

2 Κοριανάλω F | 3 εἰ add. vulg.; εἰ pro ἦν scripsit W || 
9 κολασϑῆναι vulg.; κομισϑῆναι F | 11 Σιράκων Cas. cum vulg.; 
Σιρανῶν F | 17 Ἱναμάμην F; rectius Jomanes apud Plin. n. h. 
6,29; Γάγγης p | 19 Σάκκας vulg. | 23 σπείρεσϑαι K; σπέρε- 
σϑαι ἘΠ σπαρέσϑαι vulg. 
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ποταμοῖς yàg αὐτὴν ἔμαξα ἐμοῖς. ἀνάλωτα τὰ τείχη 
παρέσχον. πέτρας ἀβάτους σιδήρῳ κατειργασάμην᾽ 

ὁδοὺς ἔτεμον ἐμοῖς ὀχήμασιν, ἃς οὐδὲ ϑηρία διῆλϑεν. 
καὶ τῶν ἔργων χρόνος μοι περισσὸς ἐγένετο πολὺς, ὃν 

ὅ ἐμαυτῇ καὶ φέλοις ἐχαρισάμην. 

27. POAOT'OTNH. 

Ροδογούνη λουομένη τὰς τρίχας ἐρρύπτετο. ἧκέ 

τις ἀγγέλλων ᾿ἔϑνος ὑπήκοον ἀφέστηκεν. ἡ δὲ οὐκ 
ἀπορρυψαμένη τὰς τρίχας, ἀλλὰ ὡς εἶχεν ἀναδησαμένη 

10 τόν τὲ ἵππον ἀνέβη καὶ τὴν στρατιὰν ἐξήγαγε καὶ 

ὥμοσε μὴ πρότερον ἀπορρύψαι τὰς τρίχας, εἰ μὴ κρα- 

visus τῶν ἀποστάντων" καὶ δὴ πολλῷ χρόνῳ πολε- 

μήσασα ἐκράτησε. μετὰ τὴν νίκην ἐλούσατο καὶ τὰς 

τρίχας ἀπερρύψατο. τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι βασιλικὴ 

15 σφραγὶς εἰκών ἐστιν ἀναδεδεμένην τὰς τρίχας ἔχουσα 

"PoóoyoUvqv. 

28. TOMTYPIZ. 

e. 81, 18 Τόμυρις Κύρου στρατεύσαντος ἐπ᾽ αὐτὴν προσ- 

ἐποιήσατο δεδοικέναι τοὺς πολεμίους. ἔφυγε μὲν τὸ 

20 Μασσαγετικόν, ἐπῆλϑε δὲ τὸ Περσικὸν καὶ κατέλαβεν 

Cap. 27. Cf. Aeschines philosophus in Westerm. Paradox. 
gr. p. 215,8. 

Cap. 28. De mira Polyaeni narratione vide Duncker, Gesch. 
d. Altert. II, p. 378 sq., qui confert Herod. 1, 201 βᾳ.; Diod. 
2, 44; Iust. 1, 8, 2. 3, 37,83; Front. strat. 2, 5, 5; Ctes. Pers. 6—9. 

1 ἔμαξα Hertlein coll. Hemsterhuis. coniect. ad Xenoph. 
Cyrop. 6,2, 28 μεμαγμένην pro μεμιγμένην codicum; ἔμιξα F; 
ἔσμηξα Heringa | τὰ om. F, add. vulg. | 7 ἐρύπτετο F | 8 ἀγγέ- 
λων F | 9 ἀπορρυψαμένη Oudendorp ad Thom. Magist. s. v. 
ῥύπτεσϑαι; ἀπορυψαμένη F; ἀποκρυψαμένη vulg. | 11 ἀποκρύ- 
voL F | 14 ἀπερύψατο F | 15 ἀναδεδεμένην W; ἀναδεδεμένη 
F; ἀναδεδυμένη vulg.; ἀναλελυμένην Cas.|| 16 Rhodogunem V; 
"Podoyovg F | 19 δεδοικέναι vulg.; δεδυκέναι F. 
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ἐν τῷ στρατοπέδῳ πλῆϑος οἴνου, τροφῶν, ἱερείων. oig 

ἀνέδην ἐχρήσαντο καὶ δαψιλῶς διὰ νυκτὸς ὅλης ὥσπερ 
νενικηκότες. ἐπεὶ δὲ [μετὰ] πολὺν οἶνον xal τρυφὴν 
ἔκειντο καϑεύδοντες, ἐπελθοῦσα Τόμυρις δυσκινήτως 
ἔχοντας Πέρσας αὐτῷ Κύρῳ διέφϑειρεν: 

29. NITHTIZ. 

Κῦρος Περσῶν βασιλεὺς "Auacw Aiyozvov βασι- 

λέα μίαν τῶν ϑυγατέρων ἤτησε πρὸς γάμον: ὃ δὲ 

Νιτῆτιν ϑυγατέρα ᾿4πρίου βασιλέως, ὃν καταλύσας 

αὐτὸς ἦρχεν. ἔπεμψεν ὡς αὐτόν. Νιτῆτις ὑποκρινα- 

μένη μεχρὶ πολλοῦ Κύρῳ συνῆν ὡς ϑυγάτηρ ᾿4μά- 
σιδος᾽ ἡνίκα δὲ πολλῶν τέκνων ἐγένετο μήτηρ καὶ τὸν 
γήμαντα ἐς εὔνοιαν ἐκεχείρωτο, ὡμολόγησεν ᾿Ζ4πρέην 

αὐτῇ πατέρα γενέσϑαι, τὸν δεσπότην ᾿Δμάσιδος. "ἀλλ᾽ 
& καὶ τέϑνηκεν ΄ἄμασις, τόν γε υἱὸν αὐτοῦ Ψαμμή- 

τιχον τίσασϑαι καλόν. πείϑεται Κῦρος. ἀλλὰ καὶ 

Κῦρος μὲν πρὸ τῆς στρατείας ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ παῖς 
αὐτοῦ Καμβύσης τῇ μητρὶ πεισϑεὶς ἐστράτευσε καὶ τὴν 

«Αἰγυπτίων ἀρχὴν ἐς τὸ ᾿4πρίου γένος ἀνεχτήσατο. 

30. ΦΙΛΩΤΙΣ. 

᾿Επὶ Ρωμαίους ἐστράτευσαν Δατῖνοι ἡγεμόνα Πο- 

στούμιον ἔχοντες καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἐξήτουν 

Cap. 29. Ex Dinone (?) coll. Athen. 13,10, p. 560 F. — 
Cf. Duncker, Gesch. d. Altert. IV, p. 399 sq. 

Cap. 30. Cf. Plut. Romul. 29 et Camill. 33. 

1 στρατοπέδῳ vulg.; Περσικῶ F | 2 ὥσπερ F; ὡς H | 3 [μετὰ] 
W; [λαβόντες] ante ἔκειντο vulg. | 8 ϑυγατέρων Hertlein; 9vyo- 
τρῶν F | 11 Zucccióog F || 18 ἐκχεέρωτο F; ἐνεχύρωτο vulg. || 
15 τόν ys K; τὸν δὲ F | ΦΨαμμήτειχον F | 16 καὶ del. Καὶ | 19 
ἤσουν, ἀρχὴν vulg. | 91 Ποστούμιον Plut; Ποστούμην F || 22 
ξήτουν F; ἐξήτουν vulg. 
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πρὸς γάμον, ὥσπερ αὐτοὶ τὰς Σαβίνων ἥρπασαν, ἐπὶ 
τῷ σπείσασϑαι τὴν sig "vqv. Ῥωμαῖοι τὸν μὲν πόλεμον 
ἐφοβοῦντο, τὰς δὲ ϑυγατέρας οὐχ ὑπέμενον ἐκδοῦναι. 

ἔνϑα δὴ Φιλῶτις ϑεράπαινα τὴν ὄψιν εὐπρεπὴς συν- 
, ς , Pd , er Ἁ 

ἐβούλευσεν αὑτήν vs καὶ ἄλλας ϑεραπαίνας, ὅσαι τὴν 

ὄψιν ἀστεῖαι, κοσμῆσαι καὶ τοῖς πολεμίοις ὡς ϑυγα- 

τέρας ἐχπέωψαι, προσυνθεμένη, ἐπειδὰν οἵ πολέμιοι 

λαβόντες αὐτὰς ἀναπαύσωνται, νύκτωρ ἀνασχεῖν πυρ- 
, LJ T -" . , - , ς ' σόν. οἵ uiv Ματῖνοι συνεκάϑευδον ταῖς κόραις, ἡ δὲ 

ἀνέσχε τὸν πυρσόν. οἵ Ῥωμαῖοι δὲ ἐπελθόντες τοὺς 
“ατίνους καϑεύδοντας ἀπέχτειναν. 

81. KAOIAIA. 

“Ῥωμαῖοι Τυρρηνοῖς πολεμοῦντες ποιησάμενοι Gvv- 

ϑήκας ἔδωκαν αὐτοῖς ὁμήρους τῶν εὐγενεστάτων ἀν- 

δρῶν ϑυγατέρας παρϑένους" αἵ δὲ ὁμηρεύουσαι προ- 

ἤλϑον ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Θύβροιν λουσόμεναι. μία 

δὲ ἐξ αὐτῶν Κλοιλία προὔτρεψεν ἁπάσας ἀναδήσασϑαι 

τοὺς χιτωνίσκους περὶ τὰς κεφαλὰς καὶ διανήξασϑαι 

τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ δίναις βαϑείαις δύσπορον. 

ἐπεὶ δὲ διενήξαντο, Ῥωμαῖοι τὴν μὲν ἀρετὴν αὐτῶν 

καὶ τὴν ἀνδρίαν ἐθαύμασαν,. ἀνέπεμψαν δὲ αὐτὰς 
Τυρρηνοῖς τὸ πιστὸν τῶν συνθηκῶν φυλάσσοντες. 

Πορσίνας βασιλεὺς Τυρρηνῶν ἀνέκρινε τὰς κόρας, τίς 

ἦν αὐτῶν ἡ τοῦτο πρᾶξαι πείσασα' Κλοιλία προ- 

Cap. 31. Cf. Plut. de virt. mul. 14 et Publicol, 19; Liv. 
2, 13; Dionys. Hal. 5,32. 

6 ἀστίαι F | 10 ἐπελϑόντες Plut.; ἐπανελθόντες F | 15 προ- 
ἤλϑον K; προσῆλϑον F | 16 Θύμβριν vulg. | λουσόμεναι Plut. et 
V loturae ; λουσάμεναι, F ! 17 προὔπεμψεν vulg. | 21 ἀνέπεμψαν 
K; ἀντέπεμψαν F | αὐτοῖς F | 23 Τυρήννων F. 
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λαβοῦσα τὰς ἄλλας ὡμολόγησε. Πορσίνας ὑπεραγα- 
σϑεὶς τὸ ἀνδρεῖον τῆς κόρης ἵππον αὐτῇ λαμπρῶς 

κεκοσμημένον ἐδωρήσατο καὶ τὰς παρϑένους πάσας 
ἐπαινέσας Ῥωμαίοις ἀπέπεμψεν. 

82. ΠΟΡΚΙΑ. 

Πορκία ϑυγάτηρ Κάτωνος, γυνὴ Βρούτου τὸν 
ἄνδρα Βροῦτον ὑπονοοῦσα ἐπιβουλεύειν Καίσαρι μα- 

χαιρίῳ κουρέως τὸν ἑαυτῆς μηρὸν ἀνέσχισεν ἐπιδεικνυ- 

μένη καρτερίαν σώματος καὶ ψυχῆς ἐγκράτειαν. τότε 

δὴ Βροῦτος ἐπίστευσεν αὐτῇ τὸ ἀπόρρητον. ἡ δὲ τοὺς 

χιτωνίσκους αὐτὴ προσεκόμισε τῷ ἀνδρὶ καὶ τῶν 

χιτώνων ἔνδον τὸ ξίφος. προσελϑῶὼν Βροῦτος μετὰ 
τῶν κοινωνούντων ἐπιϑέμενος κτιννύει Καίσαρα. ἐπεὶ 

δὲ μετὰ Κασσίου παραταξάμενος ἐν Μακεδονίᾳ πρὸς 
τὸν Σεβαστὸν ἥττης γενομένης αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνεῖλεν, 
Πορκία τὸ μὲν πρῶτον ἀποκαρτερεῖν ἐπειρᾶτο. οἰκείων 
ὃὲ καὶ συγγενῶν οὐκ ἐώντων ἐσχάραν ἐκέλευσε 

χομισϑῆναι πυρὸς ὡς ἀλειψομένη καὶ τῶν ἀνϑρά- 

xcov ἁρπάσασα πολλοὺς ταῖς χερσὶν ἐνέβαλεν ἐς τὸ 
στόμα καὶ κατέπιε φϑάσασα, πρίν τινα τῶν παρόν- 

τῶν βοηϑῆσαι δύνασϑαι. οὕτως ἐτελεύτησε Πορκία 
στρατηγικὴ καὶ ἀνδρεία πρὸς ϑάνατον καὶ φίλανδρος 

γενομένη. 

Οὗ 82. Ex Nicolao Damasc., ut videtur, coll. Plut. Bruto 
53; cf. Appian. b. civ. 4, 136; Dio Cass. 44, 13 (47, 49). 

8 ἀνέσχισεν K; ἀπέσχισεν F; κατέτρωσεν Dio Cass. | 11 
αὐτὴ ΕἸ αὑτῆς vulg. | 18 ἀλειψομένη F, quod defendit Hertlein 
coll Xenoph. anab. 4, 4, 12; Hell. 4, 5, 4; Aelian. v. h. 9, 30; 
ἀλεαινομένη Fuchs. 
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83. ΤΕΛΈΣΙΛΛΑ. 

Κλεομένης Σπαρτιατῶν βασιλεὺς κτείνας ἐν παρα- 

τάξει ᾿4ργείων ἄνδρας ἑπτακισχιλίους ἑπτακοσίους ἐβδο- 

μήκοντα ἑπτὰ ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸ "Agyog ὡς κατὰ κράτος 
αἵρήσων τὴν πόλιν" Τελέσιλλα ἡ μουσικὴ τὰς ᾿Δργείας 

ὁπλίσασα προήγαγεν εἰς μάχην. αἵ δὲ ἔνοπλοι παρὰ 
ἔπαλξιν ἱστάμεναι, κύκλῳ τὰ τείχη φραξάμεναι Κλεο- 

μένη μὲν ἀπεκρούσαντο, Ζημάρατον δὲ τὸν ἕτερον 

βασιλέα ἐξώσαντο καὶ τὴν πόλιν ἁλῶναι κινδυνεύουσαν 

ἀνέσωσαν. τοῦτο τὲ στρατήγημα τῶν γυναικῶν μέχρι 

νῦν ᾿Δ4ργεῖοι τιμῶσι, νουμηνίᾳ μηνὸς “Ερμαίου τὰς μὲν 

γυναῖκας ἀνδρείοις χιτῶσι καὶ χλαμύσι, τοὺς δὲ ἄν- 

δρας πέπλοις γυναικείοις ἀμφιεννύντες. 

84. ΧΕΙΛΩΝΙΣ. 

Χειλωνὶς Κλεάδα 9vydvqo, Θεοπόμπου γυνὴ, μα- 

ϑοῦσα τὸν ἄνδρα ὑπὸ ᾿Δρκάδων αἰχμάλωτον φυλάσ- 
σεσϑαι ἦλϑεν ἐς τοὺς πολεμίους ἑκοῦσα. ϑαυμάσαντες 

αὐτῆς τὸ φίλανδρον ᾿ἀρκάδες ἐπέτρεψαν ἐς τὸ δεσμω- 
τήριον αὐτὴν παρελθεῖν. ἡ δὲ τὴν αὑτῆς ἐσθῆτα τῷ 
ἀνδρὶ περιϑεῖσα, τὴν ἐκείνου δὲ αὐτὴ λαβοῦσα ἔπεισεν 

αὐτὸν ὑπεξελθεῖν, αὐτὴ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ παρὰ τοῖς πο- 
λεμέίοις ἔμεινε. Θεόπομπος τῷ στρατηγήματι τῆς γυ- 

ναικὸς διασωϑεὶς καὶ αὐτὸς τὴν ἱέρειαν τῆς ᾿Δρτέμιδος 

Cap. 38. Cf. Plut. de virt. mul. 4; Paus. 2, 20, 8. — Kaegi, 
krit. Gesch. d. spart. Staates 500—431; Iahnii annal. suppl. 6, 
p. 446. 

8 ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτακοσίους πρὸς ἕπτακισχι- 
λέους K cum Plut. | 6 παρὰ τὴν ἔπαλξιν K; παρ᾽ ἔπαλξιν Plut. || 

c. 600 

7 Κλεομένην F | 10 ἀνέσωσεν F | 14 Χιλωνίς F | 17 πολέμους : 
F | 18 φίλανδρον H; φιλάνθρωπον F | 19 αὐτὴν F; αὐτῇ K. 
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; ' ΄ e : - , 5 εἰς Φενεὸν πομπεύουσαν ἥρπασε" Τεγεᾶται ταύτην ἀπο- 
λαβεῖν ϑέλοντες ἀπέδωκαν αὐτῷ τὴν Χειλωνέδα. 

35. IIIEPIA. 

Οἱ ἐν Μιλήτῳ Ἴωνες πρὸς τοὺς Νηλέως παῖδας 

στασιάσαντες ἀνεχώρησαν ἐς Μυοῦντα κἀκεῖϑεν ἐπο- 

A£uovv' οὐ μὴν ὅγε πόλεμος ἄσπονδος ἦν, ἀλλὰ ἐν 
ταῖς ἑορταῖς ἦν αὐτοῖς ἐπιμιξία. Πύϑου ἀνδρὸς ἐν- 
δόξου ϑυγάτηρ Πιερία ἑορτῆς οὔσης παρὰ Μιλησίοις, 

ἣν Νηληΐδα κλήξουσιν, ἧκεν ἐς Μίλητον. τῶν Νηλέως 
παίδων [ὃ δυνατώτατος) ὄνομα Φρύγιος Πιερίας 
ἐρασϑεὶς ἤρετο, τί ἂν αὐτῇ μάλιστα γίγνοιτο κεχαρι- 
σμένον. ἡ δὲ ἔφη" "si μοι διαπράξαιο τὸ πολλάκις καὶ 
μετὰ πολλῶν ἐνθάδε βαδίξειν δύνασϑαι.᾽ συνῆκεν ὃ 

Φρύγιος, ὡς εἰρήνης καὶ φιλίας τοῖς πολέταις δέοιτο, 

καὶ τὸν πόλεμον ἔπαυσε" καὶ ἔνδοξος ὁ Φρυγίου καὶ 
Πιερίας ἔρως εἰρήνην ἀντὶ πολέμου παρασχών. 

86. ΠΟΛΥΚΡΊΤΗ. 

“Μιλήσιοι Ναξίοις ἐπολέμουν: ᾿Ερυϑραῖοι Μιλη- 

σίοις συνεμάχουν. Ζιόγνητος, ᾿Ερυϑραίων στρατηγὸς. 
λείαν τῶν Ναξίων ἔλαβε πολλὴν καὶ δὴ γυναῖκας καὶ 

παρϑένους πολλὰς, ὧν ἦν Πολυκρίτη" ταύτης ἐρασϑεὶς 

οὐχ ὡς αἰχμαλώτῳ συνῆν, ἀλλ᾽ ὡς γαμετῇ γυναικί. 

qv ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν Μιλησίων πάτριος ἑορτὴ, 

Cap. 35. Cf. Plut. ibid. 16; Aristaenet. epistol 1, 15. 
Cap. 36. Cf. Plut. ibid. 17; Parthenius, narrat. amat. 9. 

1 Φενεὸν F; ᾿δλφειὸν Fuchs | 9 μηλήϊδα F | 10 [ὃ δυνατώ- 
τατος] Cas. W ex Plut.; [sie] K ! 12 s uot διαπράξαιο τὸ Scripsi 
coll. Plut. εἰ διαπράξαιό μοι τὸ etc.; ἐμοὶ διαπράξοιτο F; ἐμοὲ 
διαπράξαι τὸ W; εἰ ἐμοὶ διαπράξαιο vulg. | 17 ΤΠΙολυκρήτη F 
(id. Dexia 
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καὶ πάντες ἀνέχειντο μέϑῃ καὶ ϑυμηδίᾳ. Πολυκρίτη 

παρεκάλει Ζιόγνητον ἐπιτρέψαι τῶν πεμμάτων μερί- 

δας πέμψαι τοῖς ἀδελφοῖς. ἐπιτρέψαντος ἐμβάλλει μο- 

λιβοῦν γραμματεῖον ἐς τὸν πλακοῦντα τῷ κομίξοντι 

ἐντειλαμένη φράσαι τοῖς ἀδελφοῖς, ὅπως αὐτοὶ μόνοι 
φάγοιεν ἀπὸ στόματος τῆς ἀδελφῆς. οἵ δὲ εὑρόντες 

τὸν μόλιβον καὶ ἀναπτύξαντες ἀναγινώσκουσι “νύ- 

χτῶρ ἐπίϑεσϑε τοῖς πολεμίοις διὰ τὴν ἑορτὴν μεϑύ- 

ουσι καὶ καϑεύδουσι καὶ ἀφυλάκτοις᾽. οἵ στρατηγοὶ 
ταῦτα μαϑόντες νύχτωρ ἐπέϑεντο καὶ τῶν πολεμίων 

ἐκράτησαν" τὸν μέντοι Ζ΄ιόγνητον ἡ Πολυκρίτη γέρας 

παρὰ τῶν πολιτῶν ἠτήσατο. 

87. AAM'PAKH, 

Φωκαεῖς Φόξον ἡγεμόνα ἔχοντες Μάνδρωνι βα- 

σιλεῖ Βεβρύκων συνεμάχησαν ὑπὸ τῶν προσοίκων βαρ- 

βάρων πολεμουμένῳ᾽ ΜΜάνδρων ἔπεισε τοὺς Φωκαεῖς 

ἐποικεῖν μέρος τῆς χώρας καὶ τῆς πόλεως λαβόντας. 

ἐπεὶ δὲ πολλάκις μὲν ἐν ταῖς μάχαις ἐνίκων, πολλὰ δὲ 

λάφυρα ἐκτῶντο, ἐπίφϑονοι τοῖς Βέβρυξιν ἐγένοντο, 

ὥστε ἀποδημοῦντος Μάνδρωνος λόχῳ καὶ δόλῳ τοὺς 

Ἕλληνας ἐβουλεύσαντο διαφϑεῖραι. Μάνδρωνος 9v- 

γάτηρ “αμψάκη παρϑένος μαϑοῦσα τὴν ἐπιβουλὴν 

Cap. 37. Cf. Plut. ibid. 18; Chares Lamps. fr. 7 (Müller); 
Steph. Byz. s. v. Aeuapexn. — A. v. Gutschmid, Philol. X, p. 524 

. not; A. Schmidt, d. Perikl. Zeitalt. II, p. 120 sq. 

1 ἀνεῖντο Hertlein | 3 ἐμβάλει F || μολιβοῦν (et v. 1 μόλιβον) F] 
μολιβδοῦν (et v. V μόλιβδον) Plut.; μολυβδοῦν (et v. 1 μόλυβδον) 
vulg. || 5 αὐτὸν vulg.|| 8 ἐπίϑεσϑε Cas.; ἐπιϑέσϑαι F | 9 of δὲ 
στρατηγοὶ vulg.| 13 Παμψάκη W ex Plut.; Φωκαεῖς ἢ Μαμψάκη 
M; Φωκαεῖς F vulg. | 14 Φόξον] Φόβον Plut. | 17 ἐποικεῖν 
Hercher, Hermes 9, p. 112; évoixsiv F; συνοικεῖν Hertlein | 
20 ἀποδημοῦντας F. 
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ἀποτρέπειν ἐπειρᾶτο᾽ ὡς δὲ οὐκ ἔπειϑε, χρύφα roig 
Ἕλλησι μηνύει τὰ κατ᾽ αὐτῶν βεβουλευμένα. οἵ δὲ 
ϑυσίαν παρασκευάσαντες λαμπρὰν ἔξω τειχῶν καλοῦσι 

τοὺς βαρβάρους ἐς τὸ προάστειον. οἵ μὲν δὴ κατα- 

κλιϑέντες εὐωχοῦντο, oí δὲ Φωκαεῖς δίχα διελόντες 

αὑτοὺς οἵ μὲν τὰ τείχη κατελάβοντο, oí δὲ τοὺς 
εὐωχουμένους ἀνεῖλον καὶ τὴν πόλιν αὐτοὶ κατέσχον. 

“τὴν δὲ Δαμψάκην μεγαλοπρεπῶς ἐτίμησαν καὶ τὴν 

πόλιν ἀπ’ αὐτῆς “άμψακον προσηγόρευσαν. 

88. ΑΡΕΤΑΦΙΛΑ. 

Νικοκράτης Κυρηναίων τύραννος ἄλλα τε πολλὰ 

καὶ δεινὰ εἰργάσατο τοὺς πολίτας καὶ δὴ [καὶ] τὸν 

ἱερέα τοῦ ᾿Δπόλλωνος Μελάνιππον αὐτοχειρὶ κτείνας 

γυναῖχα αὐτοῦ ᾿Δρεταφίλαν καλὴν οὖσαν ἔγημεν" ἡ 
δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος καὶ τοῦ ἀνδρὸς τίσασϑαι τὸν 
τύραννον ἐσπούδαξεν. τὸ μὲν δὴ πρῶτον ἐπιβουλεύει 

φαρμάχοις" ἁλοῦσα δ᾽ ἔφασχεν οὐ δηλητήριον, ἀλλὰ 
φίλτρον παρασκευάσαι, ὅπως ἐρῶντα αὑτῆς ἔχοι τὸν 
ἄνδρα. ἡ μήτηρ τοῦ τυράννου βασανίσαι τὴν ᾽Ζρε- 

ταφίλαν συνεβούλευσε καὶ δὴ βασανισϑεῖσα μακροῖς 

καὶ πικροῖς βασανιστηρίοις ἀντέσχε μηδὲν πλέον ὁμο- 
λογοῦσα φίλτρου. ὃ τύραννος ὡς οὐδὲν ἀδικοῦσαν 
ἀφῆκε καὶ συνοῦσαν εἶχεν καὶ πλέον αὐτὴν ἐϑερά- 

Cap. 38. Cf. Plut. ibid. 19, qui de tempore: ἐν τοῖς Mi- 
ϑριδατικοῖς χρόνοις. 

4 κατακλιϑέντες K; κατακλεισϑέντες F | 6 αὐτοὺς F || κατε- 
2 'Bovro F et Plut.; κατεβάλοντο vulg. | 7 αὐτῶν M | 9 Μάμψακον 
προσηγόρευσαν scripsi cum Plut., cf. 8, 44 extr.; “άμψακον ἀνη- 
γόρευσαν vulg.; λαμψακαν ἠγόρασαν (sic) F | 12. [καὶ] Hertlein, 
lahnii annal. 1867, p. 607 | 14 καλὴν οὖσαν] ἄκουσαν Plut., sed 
idem paulo ante καλὴ δὲ τὴν ὄψιν ἦν | 18 αὐτῆς F | 19 "4osra- 
φίλα F. 
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πευὲεν ὡς βασανισϑεῖσαν οὐ δικαίως, ἡ δὲ ϑυγατέρα 

ἔχουσα ὥρᾳ καὶ κάλλει διαφέρουσαν, ταύτην ὑφῆκεν 

ἀδελφῷ τοῦ τυράννου μειρακίῳ “αάνδρῳ. ὁ δὲ ἁλοὺς 
ἔρωτι παρακαλεῖ τὸν ἀδελφὸν γῆμαι τὴν κόρην. ἔγημε 

καὶ τῇ μητρὶ τῆς κόρης πειϑαρχῶν ὑπ᾽ αὐτῆς πείϑε- 
ται τὴν πόλιν ἐλευϑερῶσαι" ὁ δὲ διαφϑείρας Ζίάφνιν, 

κατευναστὴν τοῦ τυράννου, διὰ τούτου τὸν Νικοκρά- 
την διεχρήσατο. 

89. ΚΑΜΜΑ. 

Τῶν ἐν Γαλατίᾳ τετραρχῶν ἦσαν Σινόριξ καὶ 

Σινάτος. τοῦ Σινάτου γυνὴ κάλλει σώματος καὶ ἀρετῇ 
ψυχῆς εὐκλεεστάτη Κάμμα' καὶ γὰρ ἦν ᾿ΔΦρτέμιδος 
ἱέρεια, ἣν μάλιστα Γαλάται σέβουσι, καὶ ἦν ἔν τε 

πομπαῖς καὶ ϑυσίαις ἀεὶ μεγαλοπρεπῶς καὶ σεμνῶς 

κεκοσμημένη. ταύτης ἐρᾷ Σινόριξ᾽ καὶ ξῶντος τοῦ 

ἀνδρὸς οὔτε πείσειν ἐλπίξων οὔτε βιάσεσϑαι τὸν Σι- 

νάτον ἐδολοφόνησεν. οὐκ εἰς μακρὰν δὲ Κάμμαν 

ἐμνᾶτο. ἡ δὲ ἐπὶ πλεῖστον μὲν ἀντέλεγεν, οἰκείων δὲ 

καὶ φίλων ἐγκειμένων καὶ λιπαρῶς ϑεραπευόντων ὑπε- 

κρίνατο συγκατατίϑεσϑαι. καὶ δὴ συνέϑεντο᾽ “ἡκέτω 

Σινόριξ εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος, καὶ παρὰ τῇ ϑεῷ 
τὰς συνϑήκας τοῦ γάμου ποιησώμεϑα.᾽ ἧκε Σινόριξ καὶ 
σὺν αὐτῷ πάντες ὅσοι Γαλατῶν ἐντελεῖς, ἄνδρες καὶ 

Cap. 89. Cf, Plut. ibid. 20; iterata sunt haec in Plut. 
amator. p. 768 B. 

8 A«dvóoo ΕἾ “εάνδρῳ vulg., Plut. | 6 ὁ δὲ διαφϑεέρας 
ΖΔάφνιν vulg.; τὸ δὲ διαφϑεῖραν “άφιον F | 7 κατεῦνα τὴν F || 8 
διεχρήσατο vulg.; ἐχρήσατο F | 10 Σινόριξ ΕἾ Συνόριξ M, Plut. | 
18 ἱερέα F || 16 βιάσεσϑαι Patakis, Hertlein; βιάσασθαι F || 20 συνέ- 
$9sro Patakis | ἡκέτω vulg.; 7xsro F | 22 ποιησόμεϑα K | 28 
ἐντελεῖς F; ἐν τέλει K et Cobet, Mnemosyne 4, p. 240. 

PonvAENvs, ed. Melber. 26 
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γυναῖκες. ἡ δὲ φιλοφρόνως αὐτὸν δεξαμένη προσάγει 
τῷ βωμῷ καὶ ἀπὸ χρυσῆς φιάλης ἔσπεισε καὶ τὸ μὲν 
ἐξέπιεν αὐτὴ, τὸ δὲ ἐκεῖνον ἐκέλευσεν (αὐτὸν) πιεῖν. 

ὁ δὲ οἷα δὴ νυμφίος παρὰ νύμφης λαβὼν ἡδέως πένει" 

τὸ δὲ ποτὸν ἄρα ἦν μελίκρατον πεφαρμαγμένον. ἡ δὲ ὅ 

πεπωκότα ὡς εἶδεν, λαμπρὸν ἀνωλόλυξε καὶ τὴν ϑεὸν 
προσεχύνησεν εἰποῦσα “χάριν οἶδά σοι, ὦ πολυτέμητε 

Ἄρτεμι, ὅτι μοι παρέσχες ἐν τῷ σῷ ἱερῷ δίκας ὑπὲρ 

τοῦ ἀνδρὸς λαβεῖν ἀδίκως δι᾿ ἐμὲ ἀναιρεϑέντος". ταῦτα 
εἰποῦσα παραχρῆμα αὐτή τε ἀπέϑνησκε, καὶ ὃ νυμφίος 10 

αὐτῇ συναπέϑνησχε παρὰ τῷ βωμῷ τῆς ϑεοῦ. 

40. TIMOKAEIA. 

335 Τιμόκλεια Θηβαία Θεαγένους ἀδελφὴ τοῦ παρα- 
ταξαμένου Φιλίππῳ περὶ Χαιρώνειαν, ὃς καὶ πρὸς τὸν 

ἐμβοήσαντα “μέχρι ποῦ διώκεις; ἀπικρίνατο “μέχρι 15 

τῆς Μακεδονίας᾽. τούτῳ τελευτήσαντι περιῆν ἀδελφή. 

Θήβας κατέσχαψεν ᾿Δ4λέξανδρος. ἄλλοι μὲν δὴ ἄλλα 

τῆς πόλεως ἐπόρϑουν, Τιμοκλείας δὲ τὴν οἰκέαν κατε- 

λάβετο Θρᾷξ ἵππαρχος. οὗτος ὁ Θρᾷξ μετὰ τὸ δεῖπνον 

ἐκάλει τὴν Τιμόκλειαν ἐς τὸν ϑάλαμον καὶ οὐδὲ τοῦτο 20 

μόνον, ἀλλὰ καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον εἴ που κεκρυμ- 

μένον ἔχοι, καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν ἐβιάξετο. ἡ δὲ πολὺν 

Cap. 40. Cf. Plut. ibid. 24 et Alex. 12; Zonar. 4, 9 (ex 
Plutarcho). 

3 (αὐτὸν) om. M Plut. | 6 πεπτωκότα F | 7 πολυτίμητε 
Cobet, ibid. p. 240; πολύτιμε F | 8 "orstpug F | 18 Θεαγένους] 
Stratoclem Atheniensem haec exclamasse tradit Polyaen. 4, 2, 2 || 
14 Χερωνίαν F | 19 ἔἕππαρχος] errasse videtur Polyaenus, cum 
equites Thraces in exercitu Alexandri nusquam occurrant (cf. 
Droysen I, 2, p. 393 5α.); ἦρχε δὲ Θρᾳκίου τινὸς ἔλης Plut.; Θρᾷξ 
τις τῶν ἡγεμόνων Zonar. 
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μὲν χόσμον ἔχειν ἔφη ἀργύρου καὶ χρυσοῦ ἔν τε 

ὕρμοις καὶ ψελίοις καὶ ἐκπώμασι καὶ νομίσμασιν, GAL 

σκομένης δὲ τῆς πόλεως πάντα ἐμβαλεῖν εἰς φρέαρ 

ὕδωρ οὐκ ἔχον. ὁ Θρᾷξ ἐπίστευσεν, ἡ δὲ ἤγαγεν 
αὐτὸν ἐς τὸν κῆπον τῆς οἰκίας, ἔνϑα τὸ φρέαρ ἦν, 

καὶ καταβῆναι κελεύει. ὃ μὲν καταβὰς τὸν ἄργυρον 
καὶ τὸν χρυσὸν ἐζήτει, ἡ δὲ ἄνωϑεν μετὰ τῶν ϑερα- 

παινίδων πολλοὺς αὐτῷ λέϑους καὶ πέτρους ἐπεκύλισεν 

καὶ κατέχωσε τὸν βάρβαρον. οἵ Μακεδόνες συλλα- 

βόντες ἤγαγον ἐπὶ τὸν βασιλέα ᾿4λέξανδρον: ὁμολο- 
γήσασαν δὲ αὐτὴν, ὡς παρανομοῦντα τὸν Θρᾷκα καὶ 

βιαξόμενον ἠμύνατο, ϑαυμάσας ᾿4λέξανδρος αὐτήν τε 

ἐλευϑέραν ἀφῆκε καὶ πάντας τοὺς κατὰ γένος αὐτῇ 
προσήκοντας. 

41. EPTES. 

“άαρχος,. Κυρηναίων βασιλεὺς ἀποδειχϑεὶς ὡς 
Βάττῳ τῷ ᾿Αρκεσιλάου τὴν ἀρχὴν φυλάττων, ἐγένετο 

ἀντὶ βασιλέως τύραννος πάσῃ παρανομέᾳ χρησάμενος 

κατὰ τῶν πολιτῶν. τοῦ δὴ παιδὸς τοῦ Βάττου μήτηρ 
ἦν ᾿Ερυξὼ, σώφρων γυνὴ καὶ δικαιοτάτη. ταύτης ἐρα- 

σϑεὶς Μ“άαρχος ἐμνηστεύετο, ἡ δὲ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτὸν 
ἠξίου διαλέγεσϑαι. τῶν δὲ ἐπίτηδες ἀναβαλλομένων 

ἔπεμψεν ᾿Ερυξὼ ϑεράπαιναν ἀπαγγέλλουσαν, νῦν μὲν 
ἀντιλέγειν τοὺς ἀδελφοὺς, εἰ δὲ σύλλογος αὐτῶν καὶ 

Cap. 41. Cf. Plut. ibid. 25; Nicol. Damasc. fr. 52 (Müller). 

2 ψελίοις Hertlein; ψελλίοις F || 3 εἰς φρέαρ M Plut.; εἰς 
τὸ φρέαρ F || 8 ἐπεκύλισεν Hertlein ex Plut. ἐπέφερε; ἐκύλισεν 
F | 11 παροινοῦντα Patakis coll. Plut. ἐνέπλησεν ἑαυτὸν οἴνου || 
19 Βάτου F | 91 ἐμνηστεύετο Plut. V; ἐμνηστεύσατο F | 32 ἐξε- 
πίτηδες vulg. | 28 ᾿Ερυϑρὼ F || &zeyyéAovcav F | 24 σύλλογος 
ΕἼ σύνοδος Plut. ; 

26* 
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ὁμιλία γένοιτο, καὶ δὴ συγχωρήδειν. τοὺς édelgoig. 
τῆς ἀρχῆς τοῦ γάμου γενομένης. ἀσμένως δέχεται 
καὶ δὴ νύκτωρ ἄνευ τῶν δορυφόρων ἧκε πρὸς τὴν 
᾿Ερυξὼ καὶ εἴς τι δωμάτιον εἰσελϑὼν περιπίπτει llo- 
λυάρχῳ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ᾿Ερυξοῦς ἀδελφῶν ἔνδον 

λοχῶντι καὶ δύο νεανίσκους ξιφήρεις ἔχοντι, ὑφ᾽ ὧν 

κατακεντηϑεὶς ἀπέϑανε. τὸν δὲ Βάττον προαγαγόντες 

ἀπέφηναν βασιλέα καὶ Κυρηναίοις ἀπέδωκαν τὴν πά- 

τριον πολιτείαν. 

49. ΠΎΘΟΠΟΛΙΣ. 

Πύϑης χρύσεια μέταλλα εὑρὼν πάντας τοὺς πο- 
λίτας ἐκέλευσε μεταλλεύειν, ὀρύσσειν, καϑαίρειν χρυ- 

σίον, ἄλλο μηδὲν δρᾶν μήτε ἐν τῇ γῇ μήτε ἐν τῇ 

ϑαλάσσῃ. πάντες ἀπηγόρευον οὔτε καρποὺς ἔχοντες 

οὔτε ἄλλο τι τῶν πρὸς τὸν βίον πράσσοντες. αἱ δὲ 

γυναῖχες αὐτῶν ἱἵχετεύουσι τὴν τοῦ Πύϑου γυναῖκα 
Πυϑόπολιν. ἡ δὲ ἐκέλευσεν ἐχείνας μὲν ἀπιέναι καὶ 
ϑαρρεῖν, αὐτὴ δὲ τοὺς δημιουργοὺς τοῦ χρυσίου καλέ- 

σασα ἐκέλευσε ποιεῖν ἰχϑῦς χρυσοῦς, πέμματα, ὡραῖα, 
ὄψα, βρώματα πάντα χρυσᾶ. Πύϑης ἧκεν ἐξ ἀποδημίας 

καὶ δεῖπνον ive. ἡ γυνὴ παρέϑηκεν αὐτῷ χρυσῆν 
τράπεξαν, ἐφ᾽ ἧς παρέκειτο οὐδὲν ἐδώδιμον, ἀλλὰ 
πάντα χρυσᾶ ἐδωδίμοις ὅμοια. Πύϑης ἐπαινέσας τὴν 
μίμησιν τῆς τέχνης ἥτει φαγεῖν. ἡ δὲ προσέφερεν 

αὐτῷ ἄλλο τι χρυσοῦν ὅμοιον ἐδωδίμῳ καὶ τοῦτο 

Cap. 45. Cf. Plut. ibid. 27. 
4 δομάτιον F| ὅ Ἐρυξόους F| V Βάτον F | 8 πάτρειον F || 

10 Πυϑόπολις nomen non exstat apud Plutarchum, ubi con- 
stanter legitur Πύϑεω γυνὴ, sed sub finem Πυϑοπολίτης flumen 
nominatur et urbem Πυϑόπολιν fuisse testis est Steph. Byz. 
8. V. | 11 χρύσια F | 25 ἐδωδέμῳ M; ἐδώδιμον F || τοῦτο] τοιοῦτο 

, Hertlein. 
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πάλιν. δυσχεραίνοντος δὲ καὶ λιμώττειν ὁμολογοῦντος 

“ἀλλὰ γεωργίαν μὲν᾽ [εἶπεν] “καὶ τέχνην πᾶσαν κατέ- 

λυσας" ἐκέλευες δ᾽ ὀρύσσειν ἄχρηστον χρυσίον, οὗ τί 
τοῖς ἀνθρώποις ὄφελος. εἰ μὴ τοὺς σπειρομένους καὶ 

φυτευομένους καρποὺς ἔχοιεν ;᾽ τῇ σοφίᾳ τῆς γυναικὸς 
ἐδιδάχϑη Πύϑης καταλῦσαι μὲν τὴν τῶν μετάλλων 

ἐργασίαν, ἀφεῖναι δὲ τοὺς πολίτας ἐπὶ γεωργίαν καὶ 

τὰς ἄλλας τέχνας. 

48. ΧΡΥΣΑΜΗ. 

Τῆς ᾿Ιωνικῆς ἀποικίας ἐς τὴν ᾿᾽4σίαν ἀφικομένης 

τοῖς Ἐρυϑρὰς κατέχουσιν ἐπολέμει Κνῶπος τοῦ Κο- 

δριδῶν γένους. ὁ ϑεὸς ἔχρησεν αὐτῷ στρατηγὸν παρὰ 

Θεσσαλῶν λαβεῖν τὴν ἱέρειαν τῆς ᾿Ενοδίας" ὁ δὲ πρε- 

σβεύεται πρὸς Θεσσαλοὺς καὶ μηνύει τὸ λόγιον τοῦ 

ϑεοῦ. οἱ δὲ ἔπεμψαν αὐτῷ τὴν ἱέρειαν τῆς 9500 
Χρυσάμην. αὕτη φαρμάκων ἔμπειρος οὖσα, ταῦρον 

ἐξ ἀγέλης μέγιστον καὶ κάλλιστον συλλαβοῦσα, τὰ μὲν 

κέρατα κατεχρύσωσε καὶ τὸ σῶμα κατεκόσμησε στέμ- 

μασι καὶ χρυσοπάστοις ἁλουργίσι καὶ μετὰ τῆς τρο- 

φῆς ἀναμίξασα μανιοποιὸν φάρμακον ἔδωκεν αὐτῷ 

φαγεῖν" τὸ δὲ φάρμακον αὐτόν vs τὸν ταῦρον ἐξέμηνε 

καὶ τοὺς γευσαμένους αὐτοῦ μανιουργεῖν ἔμελλεν. ot 

μὲν δὴ πολέμιοι ἀντεστρατοπέδευον, ἡ δὲ ἐν ὄψει τῶν 

πολεμίων βωμὸν παραϑεῖσα καὶ ὅσα πρὸς ϑυσίαν, ἐκέ- 

5 ÀevGs προσάγειν τὸν ταῦρον. ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου 

μεμηνὼς καὶ οἰστρῶν ἐξεπήδησε καὶ μέγα μυκώμενος 

2 [εἶπεν] K | 8 οὗ τί W; οὔτε F; οὗ οὔτι vulg. | 4 σπειρο- 
μένους vulg.; πειρωμένους F | 18 ἱερίαν (et sic semper) F || 
18 καὶ τὸ] τὸ δὲ K | 22 γευσαμένους ΕἼ γευομένους M | 23 
ἀντεστρατοπεδεύοντο vulg.; cf. 8,9, 52 || 24 παραϑεῖσα K; παρα- 
τιϑεῖσα F | ἐκέλευσε vulg.; ἐκέλευε F | 26 κυμώμενος F pr. 
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ἔφυγεν. of πολέμιοι χρυσόκερων κατεστεμμένον 0gQv- 
τες καὶ φερόμενον ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον ἀπὸ τῆς 
ϑυσίας τῶν ἐναντίων ὡς ἀγαϑὸν σημεῖον καὶ οἰώνισμα 

αἴσιον ἐδέξαντο καὶ συλλαβόντες καλλιεροῦσι τοῖς ϑεοῖς 

καὶ τῶν κρεῶν ἕχαστος φιλοτίμως ἐδαίσαντο ὡς δαι- 

μονίου καὶ ϑείας ἱερουργίας μεταλαγχάνοντες. αὐτίκα 

δὴ πᾶν τὸ στρατόπεδρν ὑπὸ μανίας καὶ παραφροσύνης 
207 , 3 , ’ 3 , M ἐξίστατο πάντες ἀνεπήδων, διέϑεον, ἀνεσκίρτων, τὰς 
φυλακὰς ἀπέλειπον. Χρυσάμη ταῦτα ἰδοῦσα τὸν Κνῶ- 

2 , Ἁ , e , ^ ^ 

πον ἐχέλευσε διὰ τάχους ὁπλίσαι τὴν στρατιὰν καὶ 

τοῖς πολεμίοις ἐπάγειν ἀμύνασϑαι μὴ δυναμένοις. 
er Ἁ - 3 ^ e 2 , - 3 οὕτω δὴ Κνῶπος ἀνελὼν ἅπαντας ἐχράτησε τῆς Ἔρυ- 

ϑραίων πόλεως μεγάλης τε καὶ εὐδαίμονος. 

44. IIOATKAEIA, 

"Exi Βοιωτοὺς, οἱ πάλαι Θεσσαλίαν ᾧκουν, ἐστρά- 
τευσεν Αἴατος ὃ Φειδίππου Πολύκλειαν ἀδελφὴν ἔχων. 

Ἡρακλεῖδαι τὸ γένος ἄμφω. χρησμὸς ἦν ἄρξειν, ὃς 
ἂν ἐκ τοῦ γένους πρῶτος διαβὰς τὸν ᾿άἀχελῷον ἐπιβῇ 

τῆς πολεμίας. ἡ μὲν στρατιὰ τὸν ποταμὸν διαβαίνειν 
ἔμελλε, Πολύκλεια δὲ τὸν πόδα ἐπιδησαμένη φάσκουσα 

τετρῶσϑαι τὸ σφυρὸν παρακαλεῖ τὸν ἀδελφὸν Alarov 
διενεγκεῖν αὐτὴν ὑπὲρ τὸν ποταμόν. ὁ δὲ μηδὲν ὑπ- 
οπτεύσας, ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφῇ βουλόμενος ὑπουργῆσαι τὴν 
μὲν ἀσπίδα ἐπέδωκε τοῖς ὁπλοφόροις, τὴν δὲ Πολύ- 

κλειαν ἀράμενος ἐβάδιξε διὰ τοῦ ποταμοῦ προϑύμως. 

ἡ δὲ γενομένου πλησίον τῆς ὄχϑης φϑάσασα ἐξήλατο 

5 ἐδαίσαντο K; ἐδέξαντο F | 9 ἀπέλειπον F] ἀπέλιπον vulg. | 
18 τὲ p vulg.; τέ τε F; τότε M | 16 Φειδέππου Roth, coll. Hom. 
Il. 2,678; Φιλίππου F | 17 ἄρξειν, ὃς ἂν ἐκ Maasv.; ἄρξινος 
ἄνεκ F | 22 αὐτὴν ΕἸ αὑτὴν vulg. | 26 ἐξήλατο M; ἐξήλετο 
vulg.; ἐξείλετο F. 
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καὶ μεταστραφεῖσα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἔφη" “ἐμὸν γέρας 
ἡ βασιλεία κατὰ τὸν τοῦ ϑεοῦ χρησμόν" πρώτη γὰρ 

ἁπάντων τῆς χώρας ἐπέβην.  Ai«vog αἰσϑόμενος τῆς 

ἀπάτης οὐκ ἐχαλέπηνεν, τὸ δὲ φρόνημα τῆς κόρης 

ἀγάμενος αὐτὴν ἔγημε᾽ καὶ ὁμοῦ βασιλεύοντες παῖδα 
Θεσσαλὸν ἐποιήσαντο, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν πόλιν Θεσσαλίαν 

προσηγόρευσαν. 

: 45. AEAINA. 
᾿Δριστογείτων καὶ "Aouo0iog πῶς ἐπέϑεντο τοῖς 

τυράννοις, οὐδεὶς Ελλήνων ἀγνοεῖ. Ἦν γοῦν ᾿4ρι- 

στογείτονι ἑταίρα, ἴνομα “έαινα" Inzíog τὴν “έαιναν 

συλλαβὼν ἐβασάνισεν ἐφ᾽ ᾧ τε ἐξειπεῖν τοὺς κοινωνή- 

όαντας τῆς ἐπιϑέσεως. ἡ δὲ πλεῖστον ὅσον ἀντεῖχεν, 
ἐκνικωμένη δὲ ὑπὸ τῶν βασάνων, ἵνα μὴ ἐξείποι, αὐτὴ 

τὴν αὑτῆς γλῶτταν ἀπέδακεν. ᾿4ϑηναῖοι τὴν ἑταίραν 
τιμῆσαι ϑέλοντες αὐτὴν μὲν οὐκ ἔστησαν ἐν ἀκροπόλει, 

τὸ δὲ ξῷον λέαιναν χαλκῆν δημιουργήσαντες ἀνέϑηκαν. 
εἴ τις ἀνῆλθεν εἰς ἀκρόπολιν, ἑώρακεν ἐν τῷ προπυ- 

λαίῳ λέαιναν χαλκῆν γλῶσσαν οὐκ ἔχουσαν, ὑπόμνημα 
τοῦ διηγήματος. 

46. OEMIZTO2. 

Θεμιστὼ Κρίϑωνος Οἰανϑίου ϑυγάτηρ. ταύτης 

ἤρα Φρικοδήμου τοῦ τυράννου παῖς Φίλων. ὁ τύ- 

Cap. 45. Cf. R. Jacobi, Iahnii annal. 1873, p. 366 sq. et 
- locos ibi laudatos. 

4 ἐχαλέπηνεν F] ἐχαλέπαινεν Μ R 10 γοῦν y] γὰρ Ν | 12 
ἐβασάνιξεν K | 
14 αὐτὴν τὴν αὐτῆς F | 15 ἀπέδακεν Meursius; ἀπέδωκεν F 
17 τὴν λέαιναν vulg. || 18 εἴτις. . διηγήματος Hercher, Hermes 9, 
p. 118 interpolata esse censuit I 19 τὴν λέαιναν vulg. | 23 ὃ om. 
vulg. 
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gavvog ἐξήτει πρὸς γάμον τὴν κόρην. ὃ πατὴρ ἀντ- 
ἕλεγεν. ὁ τύραννος τοὺς υἱοὺς τοῦ Κρίϑωνος ἀπο- 
σπάσας ἐν ὄψει τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς παρέβαλε 

ϑηρίοις πεινῶσι, τὴν δὲ κόρην ἀποσπάσας ἐπετέλει 

τὸν γάμον. Θεμιστὼ διὰ τὴν ἀνάγκην ὑποκριναμένη 
ξίφος εἰσεκόμισεν ὑπὸ τῷ χιτωνίσκῳ καὶ τὸν νυμφίον 
καϑεύδοντα ἐν τῷ ϑαλάμῳ παρακλίνασα τὸν τράχηλον 

εὐκόλως ἀπέσφαξεν, ὡς μηδὲ φωνὴν τοῦ φονευομένου 
γενέσϑαι. ταῦτα δὲ πάντα νύκτωρ λαϑοῦσα, πάλιν 
ἐπὶ ϑάλασσαν κατελϑοῦσα, ἀκάτιον εὑροῦσα, πνεύματος 

ἐπιτυχοῦσα, τὸ ἀπόγειον ἐχλύσασα, μόνη ἀναχϑεῖσα 
κατέπλευσεν ἐς “Ελίκην πόλιν τῆς ᾿4χαΐας, ἔνϑα Ποδει- 

δῶνος ἱερὸν ἅγιον ἦν" τούτῳ προσέφυγεν ἱχέτις. Φρι- 

κόδημος τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν, ἀδελφὸν τοῦ φονευϑέν- 
τος. Ἡρακῶντα, ἔπεμψεν ἐξαιτήσοντα παρὰ τῶν Ελικέων 
τὴν κόρην. οἵ μὲν δὴ ἐξέδωκαν, ἐπεὶ δὲ ἀνήχϑησαν, 

χειμὼν μέγας ἐξέωσε τὸ σκάφος ἐπὶ τὸ 'Ρίον τῆς ̓ 4χαΐας" 

οὗ προσορμισαμένοις ἐπεφάνησαν ἡμιολίαι δύο ᾿άκαρ- 

νάνων ἐχϑρῶς ἐχόντων πρὸς τὸν τύραννον, οἵ τὸ 
σκάφος ἐξαψάμενοι κατῆγον ἐς Axagvavíav. τὸ πλῆ- 

ϑος τῶν ᾿Δκαρνάνων μαϑόντες τὰ πεπραγμένα οἰκτεί- 
ρουσι τὴν κόρην καὶ τὸν Ἡρακῶντα δήσαντες αὐτῇ 
παρέδωκαν. ὃ τύραννος πρεσβεύεται πρὸς αὐτὴν ὑπὲρ 
τοῦ παιδός, ἡ δὲ, εἰ τοὺς γονέας ἀπολάβοι, τότε ἀπο- 
δώσειν τὸν υἱὸν ἐπηγγείλατο. Φρικόδημος πιστεύσας 

ἐξέπεμψεν αὐτῇ τοὺς γονέας, οἵ δὲ ᾿Δκαρνᾶνες οὐδὲν 

ὅ τὸν M; πρὸς F | 11 ἐκλύσασα scripsi; ἑλκύσασα F; λύ- 
σασα Hercher, Hermes 9, p. 113 | 12 Ἑλέκην Maasv.; Ἑλληνικὴν 
F | 15 Ἡρακῶντα scribendum esse ostendit K. Keil, Iahnii annal. 
suppl. 4, p. 633 ex inscriptione Boeotica coll. C.I. G. I, p. 502 
(n. 654, v. 5); ηράκωντα F; Ἡράκοντα vulg. |i "EAx£ov Hercher, 
Hermes 9, p. 113; Ἑλικαίων F | 20 κατήγαγον Καὶ || ̓4καρνίαν F. 
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ἔλαττον τὸν Ἡρακῶντα αἰκισάμενοι πικρῶς ἀπέκτειναν. 
τὸν δὲ Φρικόδημον οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας οἵ πολῖται 
διέφϑειραν. οἱ δὲ τὴν ̓ Ελίκην οἰκοῦντες οὐκ εἰς μακρὰν 
κατεπόϑησαν αὐτοί ve καὶ ἡ πόλις. τῆς μὲν γῆς σει- 
σϑείσης. τοῦ δὲ πελάγους ἐπικλύσαντος. ἔδοξε τὸ 

μήνιμα γενέσϑαι τοῦ Ποσειδῶνος, ὅτι τὴν ἱχέτιν 

αὐτοῦ παρϑένον τοῖς πολεμίοις ἐξέδωκαν. 

47. ΦΕΡΕΤΙΜΑ. 

"AoxscíAmog Βάττου Κυρηναίων βασιλέως κατα- 

στασιασϑεὶς ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς" ἡ 
δὲ μήτηρ αὐτοῦ Φερετίμα πρὸς Εὐέλθοντα βασιλέα 

Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ πλεύσασα ἵχέτευσεν αἰτου- 

μένη συμμαχίαν. ὃ μὲν Κύπριος τῆς ἱκεσίας ἠμέλη- 

σεν, ἐν δὲ τῷ τέως ᾿Δρκεσίλαος Ελλήνων συμμάχων 

εὐπορήσας, κατελθὼν, τὴν ἀρχὴν ἀναλαβὼν, πικρῶς 
τιμωρούμενος τοὺς λελυπηκότας ὑπὸ τῶν ὁμόρων Βαρ- 

καίων ἀνῃρέϑη. Φερετίμα πρὸς τὸ δεινὸν οὐκ ἀπη- 
γόρευσεν, ἀλλὰ ὡς τὸν Αἰγύπτου σατράπην Aov&vóqv 

καταφυγοῦσα καί τινας εὐεργεσίας ἐς Καμβύσην προ- 

βαλομένη, πολλὴν δύναμιν πεξικὴν καὶ ναυτικὴν συλλα- 

βοῦσα. προσβαλοῦσα τοῖς Κυρηναίοις ἀνυπόστατος 
ἐγένετο, ὥστε καὶ δίκας ὑπὲρ τοῦ παιδὸς λαβεῖν καὶ 

τῷ γένει τὴν ἀρχην ἀπολαβεῖν. 

Cap. 47. Cf. Herodot. 4, 162—167; Anonym. ap. Westerm. 
Paradoxogr. p.216. — Knott, de fide ac fontibus Polyaeni, 
p. 66 Βα. 

1 ηρακωνταὰ F, ἡράκοντα F, vulg.| 6 íxévw Cas, Καὶ ex V 
supplicem; ἱκετείαν F | 9 Κυρηναίων K; Κυρηναίου F; τοῦ Kv- 
ρηναίου vulg. | 11 ἘΕῤέλθοντα Cas. ex Herod.; προελϑόντα᾽ F || 
16 Βαρκαέων scripsi (cf. J. p. 478); βαρβάρων F | 19 προβαλλο- 
μένη vulg. | 20 λαβοῦσα K. 
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48. AEIOOEA, 

᾿Δξιοϑέα Νικοκλέους γυνὴ Κυπρίων βασιλέως 
πολλῶν ἡκόντων παρὰ Πτολεμαίου βασιλέως AiyUxvov 

καταλυσόντων τὴν ἀρχὴν, ἐπειδὴ Νικοκλῆς μὲν αὑτὸν 

ἀνεκρέμασεν, οἵ δὲ ἀδελφοὶ αὐτοῦ σφᾶς αὐτοὺς κατέ- 
σφαξαν, αὕτη τὰς τῶν τετελευτηκότων ἀρετὰς ἐζήλωσε" 
χαὶ τάς τε ἀδελφὰς αὐτῶν καὶ μητέρας καὶ γυναῖκας 

συγχαλέσασα ἔπεισε μηδὲν ἀνάξιον ὑπομεῖναι τοῦ γέ- 
νους. αἱ δὲ πεισϑεῖσαι συνέκλεισαν μὲν ἀσφαλῶς τῆς 

γυναικωνίτιδος τὰς ϑύρας, ἀναδραμοῦσαι δὲ ἐπὶ τὰ 

στέγη, τοῦ πλήϑους τῶν πολιτῶν συνδεδραμηκότος. 

τὰ μὲν τέκνα φερόμενα ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀπέσφαξαν. 

πῦρ δὲ ἐνεῖσαι τοῖς ὀρόφοις, ci μὲν τοῖς ξίφεσιν αὑτὰς 
διεχρήσαντο, αἱ δὲ εὐθαρσῶς τῇ φλογὶ προστρέχουσαι 

διεφϑείροντο. ᾿Δξιοϑέα δὲ στρατηγὸς ἦν ἐν τοῖς δεινοῖς 

ἀρίστη ὅτε γὰρ εἶδεν εὐγενῶς ἁπάσας κειμένας, τότε 
καὶ αὐτὴ τὸ ξίφος καϑεῖσα διὰ τῆς σφαγῆς αὑτὴν 
ἔρριψεν ἐς τὴν φλόγα, ἵνα μηδὲ νεκροῦ τοῦ σώματος 
of πολέμιοι κρατήσωσιν. 

49. ΑΡΧΙΔΑΜΙ͂Σ. 

Πύρρος ᾿πειρώτης ἐστράτευσεν ἐπὶ “ακεδαίμονα. 

'μάχης ἰσχυρᾶς πρὸ τῆς πόλεως γενομένης ἀναχωρή- 

ὅαντες οἷ Δάκωνες ἐβουλεύσαντο παῖδας μὲν καὶ γυναῖ- 

κας ἐς Κρήτην ὑπεκϑέσϑαι, αὐτοὶ δὲ κινδυνεύειν μέχρι 

Cap. 48. Cf. Diod. 20, 21. — Droysen II, 2, p. 80 sq. 
Cap. 49. Cf. Plut. Pyrrh. 27; Iustin. 25, 4, 6. — Droysen 

HE 3, p. 210. 

12 φερόμενα ΕἾ φερόμεναι Καὶ | 18 τοῦ om. vulg. | 20 "4oz:- 
δαμία Plut. Pyrrh. 27, Agis 20 || 24 κινδυνεύσειν K. 
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νίκης ἢ 9avévov. Aoy(üeuug Κλεάδα βασιλέως ϑυγά- 
τὴρ ἀντεῖπε τῇ γνώμῃ, ὡς καλὸν ταῖς Δακαίναις 
μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἀποϑανεῖν ἢ ξῆν μετ᾽ αὐτῶν. καὶ 
δὴ πρὸς αὑτὰς ἐνείμαντο τὰ ἔργα τοῦ πολέμου" ἐτά- 
φρξυον, ὥρυττον. ὅπλα προσέφερον, δόρατα ἔϑηγον, 

τοὺς τιτρωσκομένους ἐθεράπευον, ὥστε καὶ οἵ Adxovsg 

εὐτολμότεροι πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐγένοντο τὴν ἀνδρίαν 

τῶν γυναικῶν ὁρῶντες καὶ τὸν Πύρρον ἀπεκρούσαντο. 

50. AAOAIKH. 

"Avtíoyog ὁ προσαγορευϑεὶς Θεὸς ἔγημε Δαοδίέκην 341 

ὁμοπάτριον ἀδελφὴν, ἐξ ἧς αὐτῷ παῖς ἐγένετο Σέλευ- 

χος. δευτέραν ἔγημε Βερενίκην, Πτολεμαίου βασιλέως 

ϑυγατέρα, ἐξ ἧς ἀπολιπὼν παῖδα νήπιον ἐτελεύτησε 
διάδοχον τῆς ἀρχῆς ἀποδείξας Σέλευκον. Δαοδίκη τὸν 
ἐκ τῆς Βερενίκης ὑποτρεφόμενον ἀναιρεϑῆναι διεπρά- 

ξατο. Βερενίκη προῆλθεν ἐς τὸ πλῆϑος ἱκέτις ἔλεον 
^ n ^ - 3 , , [d καὶ βοήϑειαν παρὰ τῶν ἀρχομένων αἰτουμένη. o δὲ 

τὸν παῖδα πεφονευκότες ἕτερον ἐπιεικῶς ὅμοιον προή- 

γαγον ἐς τὸ πλῆϑος, ὡς αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα, περιστή- 
3 - ' ' , ὡς Ἁ 

σαντες αὐτῷ τὴν βασιλικὴν δορυφορίαν᾽ τῇ δὲ Βερε- 

víxy φυλακὴν μισϑοφόρων Γαλατῶν ἐπέστησαν καὶ 

τόπον ἔδωκαν τῶν βασιλείων ὀχυρώτατον καὶ ὅρκους 

Cap. 50. Cf. Iustin. 27, 1. — Droysen III, 1, p. 377 sq. et 
not. p. 378. 

1 Κλεάδα ΕἸ Κλεομένους Manso, Sparta, p. 254 et Droysen 
l.l, sed cf. Knott, de fide et font. Polyaeni, p. 80 sq. | 2 ὡς 
καλὸν ΕἼ καὶ καλὸν [ἔφη] vulg. Cas. | 4 αὐτοὺς F || 7 εὐτοῖ. 
μώτεροι F | 11 ὁμοπάτριον scripsi cum W; óuozeroíov F; erat 
tamen filia Achaei, cf. Müller, fr. hist. gr. III, p. 707; Droysen 
III, 1, p. 349, not. 1; eundem de Lagidarum regno p. 10 || 12 
Βερενέκη et Βερονίκη F promiscue | 15 ὑποστρεφόμενον F || 17 
&oyovuévov F | 22 ὀχυρότατον F. 
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412 Polyaen. VIII, 50—51. - 

καὶ συνθήκας ἐσπείδαντο. ᾿Ζριστάρχου δὲ (argo Βερε- 
νίχῃ συνόντος καὶ πείσαντος αὐτὴν συνϑέσϑαι ἡ μὲν 

ἐπίστευσεν, οἵ δὲ τῷ ὅρκῳ στρατηγήματι χρησάμενοι 

τὴν Βερενίκην αὐτίκα προσπεσόντες ἔκτειναν. αἵ δὲ 

ἀμφ᾽ αὐτὴν γυναῖκες ὑπερασπίξουσαι προσαπέϑανον 
αἱ πλείονες, Παναρίστη δὲ καὶ Μανία καὶ Γηϑοσύνη 

τὸ σῶμα τῆς Βερενίκης κρύψασαι κατὰ γῆν ἕτέραν 

χατέκλιναν ὡς ἐκείνην ἔτι ξῶσαν καὶ τὸ τραῦμα ϑερα- 

πευομένην ὑπὸ τούτων. καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἔπεισαν 
τοὺς ὑπηκόους. ἐφ᾽ ὅσον μεταπεμφϑεὶς ὑπ’ αὐτῶν 
Πτολεμαῖος ἧκεν ὁ πατὴρ τῆς ἀνῃρημένης καὶ διαπέμ- 

zv ἀπὸ τῆς προσηγορίας τοῦ πεφονευμένου παιδὸς 

καὶ τῆς ἀνῃρημένης Βερενίκης ὡς ἔτι ξώντων ἐπιστολὰς 

ἀπὸ τοῦ Ταύρου μέχρι τῆς Ἰνδικῆς χωρὶς πολέμου 

καὶ μάχης ἐκράτησε τῷ στρατηγήματι τῆς Παναρίστης 

χρησάμενος. 

51. ΘΕΑΝΩ. 

Θεανὼ Παυσανίου μήτηρ. ἡνίχα Παυσανίας μη- 

δίξων ἁλοὺς κατέφυγεν ἵχέτης ἐς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Δϑηνᾶς 

τῆς Χαλκιοίχου, ὅϑεν ἀποσπάσαι τὸν ἱἵχέτην οὐκ ἦν 
ϑέμις, αὕτη πρὸ τῶν ἄλλων ἀφικομένη πλένϑον πρὸς 
ταῖς ϑύραις ἀπηρείσατο. oí “άκωνες ϑαυμάσαντες τὴν 

ἀνδρίαν ὁμοῦ καὶ τὴν σοφίαν ἕκαστος πλένϑον ἐνήρ- 

μοσε ταῖς ϑύραις, ὥστε ἄμφω γενέσϑαι, οὔτε τὸν ἵχέ- 

τὴν ἀπέσπασαν καὶ τὸν προδότην ἐναποικοδομήσαντες 

διέφϑειραν. 

Cap. 51. Cf. Diod. 11, 45; Nep. Paus. 5. — De tempore 
. cf. Duncker, Gesch. d. Altert. VIII, p. 166, not. 1. 

7 κατὰ γῆς Patakis|9 ὑπὸ K; ἀπὸ F|10 ὑπ᾽ K; ἀπ᾿ ΕΠ} 
18 μειδίζων F | 20 τὸν om. D, Καὶ || 28 ἀνδρείαν vulg. 
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52. AHIAAMEIA, 

Δηϊδάμεια Πύρρου ϑυγάτηρ ᾿ἀμβρακίαν κατα- 235 

λαβομένη. τιμωρῆσαι Πτολεμαίῳ δολοφονηϑέντι προ- 

Ἑλομένη, πρεσβευσαμένων ᾿Ηπειρωτῶν τὸν πόλεμον 

κατέϑετο ἐπὶ τῷ τὸν κλῆρον καὶ τὰς τιμὰς τῶν προ- 
γόνων ἔχειν. καὶ λαβοῦσα πίστεις ἐξηπατήϑη" συν- 

ταξάμενοι γὰρ τῶν Ἠπειρωτῶν τινὲς Νέστορα τῶν 

᾿Δλεξάνδρου σωματοφυλάκων ἀναιρήσοντα αὐτὴν εἰσ- 

ἔπεμψαν. ὁ δὲ κάτω νεύσασαν αἰδεσϑεὶς καὶ καταπλαγεὶς 
2 c N , 2 à ' xut , ἀνέστρεψεν. ἡ δὲ κατέφυγεν ἐς τὸ ἱερὸν τῆς Ηγεμόνης 
᾿Δρτέμιδος, Μίλων δὲ αἰτίαν ἔχων ὡς τὴν αὑτοῦ μητέρα 
Φιλωτέραν ἀποχτείνας ὥρμησεν ἐπ᾽ αὐτὴν ὡπλισμένος. 
ἡ δὲ ἀνεβόησεν" 

- δε , 22 , , , , ὁ μητροφόντης ἐπὶ φόνῳ πράσσει φόνον. 
Ll , - τς" 3 r4 e , 3 f 

τοῦτο μόνον αὑτὴν ἐκβοήσασαν o Μίλων ἀπέκτεινεν 

ἐν τῷ τεμένει τῆς ϑεοῦ. 

ὅ8. APTEMIZIA. 

᾿Φρτεμισία περὶ Σαλαμῖνα συνεναυμάχει [Ξέρξῃ] 1 480 

τοὺς Πέρσας ἤδη φεύγοντας οἵ Ἕλληνες ἐδίωκον. ἡ δὲ 
[ἤδη] καταλαμβανομένη προσέταξε τοῖς μὲν ἐπιβάταις 

ἀφελεῖν τῆς νεὼς τὰ σημεῖα τὰ Περσικὰ, τῷ κυβερ- 

νήτῃ δὲ, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ναῦν τὴν προπλέουσαν 

Περσικήν. οἵ Ἕλληνες ταῦτα ὁρῶντες, οἰηϑέντες μίαν 

Cap. $2. Cf. Iustin. 28, 3. 
Cap. 53. Cf. Herod. 8, 87 sq. — J. p. 480—483. 

1 Δηϊδάμεια F] Laudamia Iustin. 1. 1. | 8 δολοφονηϑέντι W 
coll. 8,39; δόλω φονευϑέντι vulg.; δούλω φονευϑέντι F | 6 
πίστις F | 14 Cf. Euripid. Orest. v. 1587 || 17. 18 ᾿ἀρτεμησία F || 
18 Σαλαμήνα F| [Ξέρξῃ] W coll. infra $ 5 || 19 τοῖς Πέρσαις, 
οὺς ἤδη etc. K | 20 [ἤδη] ins. W coll. 1,39,4. 3,4,3. 4,8,1|| 
22 ἐμβαλεῖν Patakis; ἐπιβαλεῖν F. 



414 Polyaen. VIII, 5, 1—8. 

εἶναι τῶν συμμαχίδων νεῶν, ἀπολιπόντες ταύτην ἐπὶ 
τὰς ἄλλας ἐτράποντο. ᾿Δρτεμισία δὲ τὸν κίνδυνον [τὸν] 

ἐπικείμενον ἐχφυγοῦσα εἰς Καρίαν ἀποπλέουσα ᾧχετο. 
480 2 ᾿Δρτεμισία Πυγδάμιδος κατέδυσε ναῦν συμμαχίδα 5.58, 

Καλυνδίδα καὶ τριήραρχον ΖΙαμασέϑυμον. ἔπεμψεν 5 

αὐτῇ βασιλεὺς ἀριστεῖον πανοπλίαν ᾿Ελληνικὴν, τῷ δὲ 

ναυάρχῳ τοῦ στόλου ἄτρακτον καὶ ἠλακάτην. 

480 ᾿Αρτεμισία τριηραρχοῦσα νεὼς μακρᾶς οὐ uovov 
τὸ τῶν βαρβάρων. ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων σημεῖον 
εἶχεν. εἰ μὲν ἐδίωκεν αὐτὴ ναῦν ᾿Ελληνίδα, τὸ βαρ- 10. 
βαρικὸν ἀνέτεινε σημεῖον. εἰ δὲ ὑπὸ ᾿Ελληνίδος νεὼς 

ἐδιώκετο, ἀνέτεινε τὸ ᾿Ελληνικὸν, ἵνα οἵ διώκοντες 

ὡς ᾿Ελληνικῆς νεὼς ἀπέχωνται. 
352—349 4. ᾿Δἀρτεμισία “άτμον κατελάβετο τὴν μὲν ὡπλισμένην 

δύναμιν ἀποχρυψαμένη, αὐτὴ δὲ μετὰ εὐνούχων καὶ 15 

γυναικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ τυμπανιστῶν ἐς τὸ ἄλσος 

τῆς Μητρὸς τῶν ϑεῶν ἀπέχον τῆς πόλεως ἑπτὰ στάδια 

παρῆλϑεν ὀργιάξουσα. τῶν δὲ A4avuíov προελϑόντων 

καὶ τὴν εὐσέβειαν αὐτῆς ϑεωμένων καὶ ϑαυμαξόντων 

of ἀποκεκρυμμένοι ἐξαναστάντες κατελάβοντο τὴν πόλιν 20 

κρατήσαντες αὐλοῖς καὶ τυμπάνοις, ἧς οὐκ ἐκράτησαν 

τοῖς ὅπλοις. 

480 D ᾿Αἀρτεμισία βασιλεύουσα Καρίας Ξέρξῃ βασιλεῖ 

συνεμάχησε κατὰ τῶν Ελλήνων, ὥστε καὶ τὰ ἀριστεῖα 

Cap. 53. 8 2. Cf. Anon. ap. Westerm. Paradox. p. 217. 
Cap. 53. 8 4. Cf. supra 7, 28, 2. — J. p. 470 sq. 
Cap. 53. ὃ 5. Cf. Herod. 8, 88; Iustin. 2, 12. 

2 [τὸν] Hertlein, Iahnii annal, 1867, p. 607 || 8 Ζαμασέ- 
ϑυμον Herod.; Θαυμασίουμον F | 6 αὐτῇ H; om. F || ἀριστεῖον 
H; ἀριστείων F | δὲ H; om. F | 7 ἠλεκάτην F || 20 ἐξαναστάντες 
Hertlein; ἐπαναστάντες F | 22 τοῖς om. vulg. 



Polyaen. VIII, 53, ὅ---δδ. 415 

τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας ταύτῃ βασιλεὺς ἔδωκεν. 

καὶ ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ τοῦ ναυμαχεῖν βασιλεὺς 
ὁρῶν τὴν μὲν γενναίως ἀγωνιξομένην, τοὺς δὲ ἄνδρας 

ἀγεννῶς ἀνεβόησεν" “ὦ Ζεῦ, τοὺς μὲν ἄνδρας γυναῖκας 

5 πεποίηκας, τὰς δὲ γυναῖκας ἄνδρας. 

ὅ4. MANIA. 

Μανία γυνὴ Ζήνιδος ἄρχοντος τῶν περὶ zí&g- 

δανον πόλεων νόσῳ τελευτήσαντος τοῦ ἀνδρὸς αὐτὴ 

κατέσχε τὴν ἀρχὴν Φαρναβάξῳ χρησαμένη συμμάχῳ" 

10 αὐτὴ δὲ καὶ ἐπὶ τὰς μάχας ἐπὶ ἁρμαμάξης ἐπορεύετο 
καὶ τὰ παραγγέλματα ἐδίδου τοῖς μαχομένοις καὶ 

διέταττε τὰς τάξεις καὶ τὰ τῆς νίκης ἄϑλα κατὰ τὴν 

ἀξίαν διένεμε τοῖς στρατιώταις. πολέμιος μὲν οὐδεὶς 

ἐκράτησεν αὐτῆς, ὃ δὲ τὴν ϑυγατέρα (πρὸς) αὐτῆς 

15 πρὸς γάμον λαβὼν Μειδίας, πιστὸς εἶναι διὰ τὸ κῆδος 
δοχῶν, ὑπεισελϑὼν αὐτὴν διεχρήσατο. 

55. ΤΙΡΓΠΑΤΑΩ, 

Τιργαταὼ Μαιῶτις ἐγήματο "Exovatco βασιλεῖ Σέν- 
Ócv, οἱ νέμονται μικρὸν ἄνω Βοσπόρου. τοῦτον τὸν 
e PT ᾽ - , - , , ς 

20 Εκαταῖον ἐκπεσόντα τῆς ἀρχῆς κατήγαγε Σίατυρος ὁ Βοσ- 

πόρου τύραννος καὶ τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα πρὸς γάμον 
ἐξέδωκεν ἀξιώσας τὴν προτέραν ἀποκτεῖναι. ὁ δὲ τὴν 
“Μαιῶτιν στέργων ἀνελεῖν μὲν οὐχ ὑπέμεινεν, ἐς ὀχυρὸν 
δὲ φρούριον καϑείρξας ἐκέλευσε διάγειν φρουρουμένην᾽ 

Cap. 54. Cf. Xenoph. Hellen. 3, 1, 10 sqq. 

6.7 Μανία Cas. ex Xenoph.; Τανία F; Φανία M | 10 αὕτη 
F || 14 (πρὸς) secl. vulg. || 16 ὑπεισελϑὼν clam ingressus V; ἐπεισ- 
ελϑὼν F | 18 ἐγεέματο vulg. | Z/vóo» Cas.; Z/vvov F | 20 
ἑκάτεον F. 
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ἡ δὲ Τιργαταὼ λαϑοῦσα vovg φύλακως διέδρα. τῶν 
δὲ περὶ τὸν ᾿Εκαταῖον καὶ τὸν Σάτυρον πολλῇ σπουδῇ 
ξητούντων --- ἐδεδοίκεσαν γὰρ, μὴ κινήσῃ τοὺς Μαιώτας 

ἐς πόλεμον --- οὐ μὴν εὑρεῖν δυνηϑέντων, ἡ Μαιῶτις 

ἐρήμους καὶ τραχείας ὁδοὺς ὑπερβάλλουσα καὶ uso" 
ἡμέραν μὲν ἐν ταῖς ὕλαις κρυπτομένη, ταῖς δὲ νυξὶ 
βαδίζουσα τέλος ἧκεν εἰς τοὺς καλουμένους ᾿Ιξομάτας, 
ἔνϑα ἦν αὐτῆς τὰ βασίλεια τῶν οἰκείων. τὸν μὲν δὴ 

πατέρα τετελευτηκότα κατέλαβε, τῷ δὲ διαδεξαμένῳ 

τὴν ἀρχὴν συνοικήσασα τοὺς ᾿Ιξομάτας εἰς πόλεμον 
ἐκένησε. καὶ πολλὰ μὲν τῶν περὶ Μαιῶτιν μαχίμων 

ἐθνῶν προσήγετο, μάλιστα δὲ τὴν “Ἑκαταίου Σινδικὴν 

κατέτρεχε καὶ Σατύρου τὴν ἀρχὴν ἐλυμαίνετο, ὥστε 
ἱκετηρίας ἀμφότεροι πέμψαντες καὶ ὅμηρον δόντες 

παῖδα Σατύρου Μητρόδωρον ἐδεήϑησαν εἰρήνης τυχεῖν. 

ἡ δὲ συνέϑετο μὲν, οὐ μὴν οἵ γε συνθέμενοι τοὺς 
ὕρκους ἐφύλαξαν. ὁ γὰρ δὴ Σάτυρος ἔπεισε δύο 

φίλους ἱκέτας καταφυγόντας πρὸς αὐτὴν ἐπιβουλεῦσαι. 

of μὲν κατέφυγον, ὁ δὲ Σάτυρος ἐξήτει" ἡ δὲ τὸν τῆς 

ἱκεσίας νόμον τιμῶσα πολλάκις ἀντέγραφε σωτηρίαν 

πράττουσα τοῖς ἱχέταις. οἵ δὲ ἐπέϑεντο, ὁ μὲν ὡς 
περὶ μεγάλων αὐτῇ διαλεγόμενος πραγμάτων, ὁ δὲ 

σπασάμενος τὸ ξίφος ἀπέτυχε τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ ξωστῆ- 

ρος ἀποδεξαμένου τὴν πληγήν. oí δορυφόροι συνδρα- 

μόντες ἀμφοτέρους ἐβασάνισαν. ot δὲ τὴν ἐπιβουλὴν 

1 τῶν vulg.; τὸν F | 5 ὑπερβάλουσα F, corr.vulg.|| 7 Ἰξομάτας F 
ut Ammian. Marc. 22, 8,31; Exomatae Val. Flacc. 6,144. 146. 569; 
Examatae vel Ixamatae Pomp. Mela 1, 19, 13; Ἰξιβάται Hecataeus 
ap. Steph. Byz.; Ἰαξαβάται vel Ἰαξαμάται Ephor. ap. Steph. Byz., 
Scymn. et Peripl Anonymi; Ἰαξαμάται Demetrius Callatianus 
ap. Scymn. 880, Ptolem. geogr. 5,9. 16,17 || 10 συνοικήσασαν 
F | s Σινδικὴν Cas.; Σιντικὴν F || 19 ἐζήτει vulg. | 21 πράττου- 
cav F. 
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ς , ^ , , , e 

ὡμολόγησαν τοῦ καϑεικοτος τυράννου. παλιν ἡ Τιργα- 

ταὼ τὸν πόλεμον ἐξήνεγκε τὸν ὅμηρον ἀποκχτείνασα 
καὶ πάντων τῶν δεινῶν ἁρπαγῆς καὶ φόνου πληροῦσα 
τὴν χώραν, ἕως αὐτὸς μὲν 0 Σάτυρος ἀϑυμήσας éive- 
λεύτησε, Γόργιππος δὲ υἱὸς αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν διαδεξά- 

"^ , , ' 2 N - M 2 ο»ν ’ 

μενος ἱκέτης αὐτὸς ἐλϑὼν καὶ δῶρα δοὺς αὐτῇ μέγιστα 

τὸν πόλεμον διελύσατο. 

56. ΑΜΑΓῊ. 

᾿μάγη γυνὴ Μηδοσάκκου βασιλέως Σαρματῶν 

τῶν ἐπὶ τὴν Ποντικὴν παραλίαν καϑηκόντων ὁρῶσα 

τὸν ἄνδρα τρυφῇ προσέχοντα καὶ μέϑῃ αὐτὴ μὲν τα 
πολλὰ ἐδίκαξεν, αὐτὴ δὲ καὶ τὰς φυλακὰς τῆς χώρας 
καϑίστατο καὶ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν πολεμίων ἀνέστελλε 

καὶ τοῖς ἀδικουμένοις τῶν προσοίκων συνεμάχει. καὶ 

τὸ κλέος αὐτῆς λαμπρὸν ἦν ἀνὰ πάντας τοὺς Σκύϑας, 

ὥστε καὶ οἵ [τὴν] Ταυρικὴν κατοικοῦντες Χερρονησῖται 

κακῶς πάσχοντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν παρακειμένων 

Σ»κυϑῶν ἐδεήϑησαν αὐτῆς γενέσϑαι σύμμαχοι. ἡ δὲ 

τὸ μὲν πρῶτον ἐπέστειλεν ἀπέχεσϑαι Χερρονήσου 

κελεύουσα, ὡς δὲ κατεφρόνησεν ὁ Σκύϑης, παραλα- 
βοῦσα ἑκατὸν εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς ψυχὴν καὶ σῶμα 
ἀλκιμωτάτους, τρεῖς ἵππους ἑκάστῳ παραδοῦσα διέδραμε 

νυκτὸς μιᾶς καὶ ἡμέρας χίλια καὶ διακόσια στάδια καὶ 

τοῖς βασιλείοις ἐξαίφνης ἐπιστᾶσα τοὺς μὲν ἐπὶ ϑυρῶν 

ἅπαντας ἀπέχτεινε, τῶν δὲ Σκυϑῶν ὡς ἐν ἀπροσ- 

δοκήτῳ δεινῷ ταραχϑέντων καὶ νομισάντων οὐχ ὅσους 

ἔβλεπον ἤκειν, ἀλλὰ πολλῷ πλείονας εἶναι τοὺς ἐπερ- 

χομένους, ᾿Δμάγη us9" ἧς εἶχεν δρμῦς ἐς τὸ βασίλειον 

1 καϑεικότος K; καϑήκοντος F | 8 τῶν del. K | 8 4uó0y9 
coni. Roth | 16 [τὴν] K | 18 αὐτοῖς γενέσϑαι σύμμαχον Patakis. 

PoLnvAENvs, ed. Moelber. 21 
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ἐμπεσοῦσα τὸν Σκύϑην καὶ τοὺς συνόντας αὐτῷ Gvy- 

. γενεῖς καὶ φίλους ἀποχτείνασα Χερρονησίταις μὲν 

ἀπέδωκε τὴν χώραν. τῷ δὲ παιδὶ τοῦ πεφονευμένου 

τὴν βασιλείαν ἐνεχείρισε παρεγγυήσασα δικαίως ἄρχειν 

καὶ ἀπέχεσϑαι τῶν προσοικούντων Ἑλλήνων xal βαρ- 5 
βάρων ὁρῶντα τὸ τέλος τοῦ πατρός. 

57. APZINOH. 

281 "Agewóq Δυσιμάχου τοῦ ἀνδρὸς τελευτήσαντος e.52,$ 
μεγάλης ταραχῆς οὔσης ἐν ᾿Εφέσῳ καὶ τῶν σελευκιξόν- 
vOv τὰ τείχη καταβαλλόντων καὶ τὰς πύλας ἀνοιγόν- 10 

τῶν εἰς μὲν τὸ φορεῖον τὸ βασιλικὸν κατέκλινε ϑερά- 

παιναν στολὴν περιϑεῖσα βασιλικὴν καὶ περιέστησε 

πολλοὺς τῶν ὑπασπιστῶν, αὐτὴ δὲ περιβαλομένη δάκια 
καὶ προσωπεῖον ἐρρυπωμένον καϑ' ἑτέραν ϑύραν ἐξῆλϑε 

μόνη καὶ δραμοῦσα ἐπὶ τὰς ναῦς ἀπέπλευσε. Μᾶενε- 15 
κράτης, εἷς τῶν ἡγεμόνων, τῷ φορείῳ προσπεσὼν 

κατεκέντησε τὴν ϑεράπαιναν οἰόμενος ᾿Δρσινόην φο- 

νεύειν. 

58. KPATHZIIIOAIZ. 

308 Κρατησίπολις Πτολεμαίῳ τὸν xgoxógw9ov ἐν- 20 

δοῦναι βουλομένη φυλαττόμενον ὑπὸ μισϑοφόρων, o? 

πολλάκις ἔπειϑον αὐτὴν χρῆναι φυλάττειν τὸν τόπον. 
ἐπαινέσασα αὐτοὺς ὡς ἀνδρείους καὶ πιστούς, ἀλλὰ 

Cap. 57. Of. Droysen II, 2, p. 330 et eundem, Hermes 11, 
p. 464 sq., Zu Duris ἃ. Hieronymus. 

Cap. 58. Cf. Diod. 20, 37, 1. — Droysen II, 2, p. 86. 

1 τὸν Σκύϑην m; τῶν Σκυϑῶν F | 2 Χερονησίταις F || 10 
καταβαλόντων F | 14 δερυπωμένον F; corr. vulg. | 15 ἀπέπλευσε 
K; ἔπλευσε F | 17 κατεκέντισεν F | 21 ὑπὸ K; ἀπὸ F. 
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καὶ ἀπὸ Σικυῶνος ἔφη μεταπέμψεσϑαι συμμάχους, ot 
? 2 τ ? , , , Ἁ 

μετ΄ αὐτῶν ἀσφαλέστερον φυλάξουσιν. ἔπεμψε μὲν 

πρὸς Σικυωνίους φανερῶς, κρύφα δὲ πρὸς Πτολεμαῖον, 

καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτοῦ στρατιώτας νύκτωρ ἥκοντας ὡς 

τοὺς ἀπὸ Σικυῶνος συμμάχους ἐδέξατο. καὶ παρέλαβε 
Πτολεμαῖος ᾿ἀκροκόρινϑον ἀκόντων τῶν φυλασσόντων. 

59. IEPEIA. 

ΕΣ Πελληνεῦσιν ἐπεστράτενον. πρὸ τῆς Πελλή- 

vos 049g ἐστὶν ὑψηλὸς ἀντικρὺ τῆς ἀκροπόλεως, ἐφ᾽ 

ὃν οἵ Πελληνεῖς συνελθόντες ὡπλίζοντο. τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

ἱέρεια κατά τι νόμιμον ἐκείνης τῆς ἡμέρας πανοπλίαν 

ἔχουσα καὶ τρίλοφον κράνος, ἡ καλλίστη καὶ μεγίστη 
τῶν παρϑένων, ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἀπέβλεπεν ἐς τὸ 
πλῆϑος τῶν ὁπλιξομένων πολιτῶν. Αἰτωλοὶ παρϑένον 
ὡπλισμένην ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿4ϑηνᾶς προελϑοῦσαν 
ἰδόντες αὐτὴν τὴν ᾿ἀϑηνᾶν σύμμαχον ἥκειν Πελλη- 
νεῦσι νομίσαντες ἀνέστρεψαν, Πελληνεῖς δὲ ἐπιδιώ- 

ἕαντες οὐκ ὀλίγους Αἰτωλῶν ἔκτειναν. 

60. KYNNA. 

Κύννα Φιλίππου ϑυγάτηρ và πολεμικὰ ἤσκει καὶ 

στρατοπέδων ἡγεῖτο καὶ πολεμίοις παρετάσσετο" καὶ 

Cap. 59. Cf. Plut. Arat. 82. — Droysen III, 1, p. 433 et 
not. 1. 

Cap. 60. Οἕ J. p. 659. 

i μεταπέμψεσθαι vulg.; μεταπέμψασϑιαι F || 4 αὐτοῦ vulg.; 
αὐτῷ ΕΒ} 1 ἑερέα F (et sic constanter) Ι 8 , Πελληνεύουσιν F || 10 
ἱέρεια "A9mvàc] μία τῶν “αἰχμαλώτων ἐν τῷ ἱερῷ καϑεζομένη τῆς 
᾿Αἀφρτέμιδος Plut. | 11 κατά τι K; κατὰ τὴν F | 18 ἀπέβλεπεν ΕἸ ἐπέ- 
βλεπεν vulg.| 19.20 Κύννα Wesseling ad Diod. 19, 52 et Cobet, 
var. lect. p. 202: cf. Athen. 4, 155A; Κυνάννη Ks Kovávn vulg. | 
2o PME Hercher, Herm. 9, p. 112; ἤσκησε F' | 21 Alterum x& 

el. K. 

97. 



420 Polyaen. VIII, 60—61. 

Ἰλλυριοῖς παρατασσομένη τὴν βασιλεύουσαν αὐτῶν 

καιρίαν ἐς τὸν αὐχένα πλήξασα κατέβαλε καὶ πολλοὺς 

τῶν Ἰλλυριῶν φεύγοντας ἔκτεινε. γημαμένη δὲ ᾿Δμύντᾳ 

τῷ Περδίκκου ταχέως τοῦτον ἀποβαλοῦσα οὐχ ὑπέμεινεν 
ἀνδρὸς πειραϑῆναι δευτέρου, ἀλλὰ μίαν ἔχουσα ϑυγα- 
τέρα ἐξ ᾿ἀμύντου Εὐρυδίκην καὶ ταύτην τὰ πολεμικὰ 
ἤσκησεν. ᾿Δ4λεξάνδρου δὲ ἐν Βαβυλῶνι τελευτήσαντος 
καὶ τῶν διαδόχων νεωτεριξόντων ἐτόλμησεν αὐτὴ 
διαβῆναι τὸν Στρυμόνα, ᾿Αντιπάτρου δὲ κωλύοντος 
βιασαμένη voig κωλύοντας τὸν ποταμὸν διῆλϑε καὶ 
τοὺς ἐμποδὼν γιγνομένους καταγωνισαμένη διέβη τὸν 

Ἑλλήσποντον συμμῖξαι τῷ Μακεδόνων στρατεύματι 

προϑυμουμένη. ᾿Δλκέτα δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀπαν- 
τήσαντος οἱ Μακεδόνες ἰδόντες τὴν Φιλίππου ϑυγατέρα 
καὶ ἀδελφὴν ᾿4λεξάνδρου, αἰδεσϑέντες τὴν γνώμην 

μετεβάλοντο. ἡ δὲ τὸν Aàxévav ὀνειδίσασα τῆς ἀχα- 
ριστίας οὔτε τὸ πλῆϑος τῶν ἀνδρῶν οὔτε τὴν παρα- 
σκευὴν τῶν ὅπλων κατεπλάγη. ἀλλ᾽ εὐγενῶς ἤνεγκε 
τὴν σφαγὴν τεϑνάναι μᾶλλον ἢ τὸ Φιλίππου γένος 

᾿ ἐκπεπτωκὸς τῆς ἀρχῆς δρᾶν αἱρουμένη. 

241 

61. ΜΥΣΤΑ. 

Μύστα γυνὴ Σελεύκου τοῦ Καλλινίκου κληϑέντος e. 52, 

περὶ ἄγκυραν ὑπὸ Γαλατῶν ἡττηϑέντος. ὑπὸ τῶν πολε- 

μίων ἁλοῦσα, τὴν βασιλικὴν ἐσϑῆτα μεταμφιασαμένη, 

Cap. 61. Ex Phylarcho coll. Athen. 13,64, p. 593 E. 

2 κατέβαλε K; κατέβαλλεν F | 4 ἀποβαλλοῦσα F | 9 Zrov- 
μῶνα F | 16 μετεβάλοντο ΕἸ μετεβάλλοντο M. vulg. | Ante ἡ δὲ 
lacunam statuit Hertlein | 21. 22 Πῆύστα H, Phylarchus; Πύστα 
F: cf. Cobet, var. lect. p. 202. 
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ϑεραπαινίδος ἀϑλιωτάτης ῥάκια λαβοῦσα ἐν τοῖς αἰχμα- 
λώτοις ἐπράϑη. ἀχϑεῖσα δὲ εἰς Ῥόδον μετὰ ἄλλων 
ἀνδραπόδων ἐξηγόρευσεν ἥτις ἦν. Ῥόδιοι τῷ πριαμένῳ 
τὸ ἀργύριον ἀποδόντες λαμπρῶς κομίσαντες ἐς ̓ Αντιό- 

ὅ χειαν ἐξέπεμψαν. 

62. ἘΠΙΧΑΡΙΣ. 

Πείσων καὶ ΣΙενέκας ἐπιβουλὴν συνεστήσαντο κατὰ 65».Ch. 

Νέρωνος. ἦν ἀδελφὸς Σενέκᾳ Μέλας, ὃς ἑταίραν εἶχεν 

᾿Ἐπίχαριν. ταύτην τὴν ᾿Ἐπίχαρυιν ὃ Νέρων ὡς μετ- 
10 ἔχουσαν τῶν ἀπορρήτων ἐβασάνιδσε πικρῶς, ἡ δὲ ἀντ- 

ἐσχεν οὐδενὸς κατειποῦσα. Νέρων ἀνέϑετο ὡς αὖϑις 

βασανίσων. μετὰ τρεῖς ἡμέρας τὴν ᾿Επίχαριν ἐκομίξετο 
ἐν φορείῳ, ἡ δὲ λυσαμένη τὴν ξώνην ἀπεβρόχισεν 

ἑαυτὴν ἐν αὐτῷ τῷ φορείῳ. ol κομίξοντες ἐγγὺς τῶν 

βασανιστήρων γενόμενοι ἀποϑέμενοι προελϑεῖν αὐτὴν 
ἐκέλευον" τῆς δ᾽ ἄρα τὸ σῶμα εὑρέϑη νεκρὸν, καὶ ὁ 
τύραννος πολλὰ ἐσχετλίαξεν ὡς ὑπὸ τῆς ἑταίρας νενι- 
κημένος. 

I 2n 

63. MIAHZIA. 

90 Ἔν Μιλήτῳ τὰς παρϑένους μανικὸν πάϑος κατ- 
ἔσχεν" ai πλεῖσται γὰρ οὐδεμιᾶς οὔσης συμφορᾶς ἐξαί- 
φνης αὑτὰς ἀπεβρόχιξον. Μιλησία γυνὴ συνεβούλευσε 

Cap. 62. Of. Tacit. annal. 15,57; Dio Cass. 02,27. 
Cap. 63. Cf. Plut. de virt. mul, 11; Gell. 15, 10. 

1 ταῖς Patakis | 3 ἐξηγόρευσεν vulg.; ἐξαγορεύσασα H; 
ἐξηγόρευεν F || ἥτις vulg.; εἴ τις F | 4 κομίσαντες F; κοσμήσαντες 
vulg. | 8 Zievéxe vulg.; Σενέκας F | Μέλας Maasv.; 2/xsActog 
F; ὁ Μέλας W || 19 ἐκομίζετο ἐν Patakis; ἐκομίξετο μὲν F; ἐκό- 
μιξον ἐν K | 18 φορέῳ F | 15 βασανιστήρων Roth; βασανιστηρίων 
F | 19 Μιλησίαι vulg.; μιλισία F || 20 πάϑος Plut.; πένϑος F. 
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τὰς ἀπαγχομένας [γυμνὰς] διὰ τῆς ἀγορᾶς ἐκκομίζεσϑαι. 
τοῦτο κυρωϑὲν ἐπέσχε ϑανατώσας τὰς παρϑένους" τὴν 
γὰρ μετὰ ϑάνατον αἰσχύνην καὶ τὴν διὰ τῆς ἀγορᾶς 
πομπὴν οὐ φέρουσαι τῶν βρόχων ἀπέσχοντο. 

64. MHAIAI. 

Μήλιοι Καρίαν ἐπῴκισαν ἡγεμόνα Νυμφαῖον ἔχον- 
τες Κᾶρες οἵ Κρυασσὸν οἰχοῦντες ἐπιβουλεύοντες 

"Μηλίοις καλοῦσιν αὐτοὺς ἐπὶ δημοσίαν ἑορτήν. Καρίνη 

παρϑένος ἐρῶσα Νυμφαίου τὴν ἐπιβουλὴν ἐξηγόρευδεν. 

ὁ δὲ πρὸς τοὺς Κᾶρας ἔφη, νόμον Ἕλλησιν εἶναι μετὰ 
γυναικῶν ἐπὶ δεῖπνον βαδίζειν. οἵ μὲν δὴ Κᾶρες 
ἐκέλευσαν ἄγειν καὶ τὰς γυναῖκας, οἵ [Μήλιοι δὲ αὐτοὶ 
μὲν ἄνευ ὅπλων ἐν ἱματίοις βαδίξουσιν, αἱ δὲ γυναῖκες 

ἑκάστη ξίφος ἐν τῷ κόλπῳ κομίξουσα παρὰ τὸν αὑτῆς 

ἄνδρα πᾶσαι καϑιξάνουσιν. ὡς δὲ δειπνοῦντες τοῦ 

Καρίου συνθήματος ἤσϑοντο, αἵ μὲν γυναῖκες ὁμοῦ 

πᾶσαι τοὺς κόλπους ἀνέρρηξαν, o[ δὲ ἄνδρες τὰ ξίφη 
λαβόντες ἐπέϑεντο τοῖς βαρβάροις καὶ διαχρησάμενοι 

πάντας τήν τε πόλιν αὐτῶν καὶ τήν χώραν κατῴκησαν. 

65. ΦΩΚΙΔΕΣ. 

Φωκεῦσι καὶ Θετταλοῖς πόλεμος ἄσπονδος ἦν, 

ὥστε καὶ Θετταλοὶ δόγμα ἐκύρωσαν, μηδενὸς ἀπέχε- 

Cap. 64. Cf. Plut. ibid. 7. 
Cap. 65. Cf. Plut. ibid. 2. 

1 [γυμνὰς] inser. W et Hercher, Hermes 9, p. 112 ex Plut. 
et Gell. [| 5 Miet F || 6 ἐπῴκησαν F || ΝΝυμφαῖον (cf. infra v. 9) 
Plut; Συμφαῖον F | 8 Καρένη Plut; Καρήνη F | 9 Νιμφαίου 
F | 14 κομίξουσα K; κομέξουσιν F | αὐτῆς F | 19 κατῴκησαν F 
cf. 5,5,9; κατῴκισαν Καὶ 22 καὶ del. K. 
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69a. τῶν ἐν ἡλικίᾳ, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδρα- 
ποδίσασϑαι. Φωκέων μελλόντων συμβάλλειν ἐς μάχην 

αἱ Φωκίδες ἐψηφίσαντο" “ὕλην παμμεγέϑη νησώμεϑα" 

ἐπειδὰν δὲ αἰσϑώμεϑα τοὺς ἄνδρας ἡττωμένους, αὐταὶ 
τῆς πυρᾶς μετὰ τῶν τέκνων ἐπιβῶμεν καὶ τὴν ὕλην 

ὑφάψασαι καταπρήσωμεν. τοῦτο τὸ ψήφισμα τῶν 

γυναικῶν τοὺς Φωκέας ἐποίησεν ἀνδρειότερον παρα- 

τάξασϑαι καὶ κρατῆσαι τῇ μάχῃ. 

66. XIAI. 

Χίοις πρὸς ᾿Ερυϑραίους πόλεμος ἦν Δευκωνίας 
πέρι" καὶ δὴ συνέϑεντο Χῖοι μὴ δυνάμενοι τοῖς πο- 

λεμίοις ἀντέχειν ἐξελθεῖν ὑπόσπονδοι χλαῖναν μίαν 
ἕκαστος καὶ ἱμάτιον ἔχοντες. αἵ Χῖαι γυναῖκες ἐσχε- 

τλίαξον, εἰ τὰ ὅπλα προέμενοι γυμνοὶ φευξοῦνται. τῶν 

δὲ ὀμωμοκέναι φασκόντων αἱ γυναῖκες συνεβούλευσαν 

τὰ μὲν ὅπλα μηδαμῶς ἀφιέναι, λέγειν δὲ ὡς ἔϑος 
αὐτοῖς χλαῖναν μὲν καλεῖν τὸ ξυστὸν, χιτῶνα δὲ τὴν 

ἀσπίδα. ταῖς γυναιξὶν ἐπείσϑησαν οἱ Χῖοι καὶ τὰ ὅπλα 
κατασχύντες φοβερώτεροι τοῖς ᾿Ερυϑραίοις ἐγένοντο. 

67. ΘΑΣΙΑΙ. 

Θάσιοι πολιορκούμενον μηχανήματα ἔνδον τῶν 

τειχῶν ἐπαναστῆσαι τοῖς πολεμίοις βουλόμενοι σπάρ- 

τῶν ἠπόρουν, οἷς τὰ μηχανήματα συνδεῖν ἐχρῆν. αἵ 

᾿ΘΘάσιαι τὰς κεφαλὰς ἀπεκείραντο καὶ σύνδεσμοι τῶν 

μηχανημάτων ἐγένοντο τῶν γυναικῶν αἷ τρίχες. 

Cap. 66. Cf. Plut. ibid. 8. 
Cap. 67. De tempore cf. Duncker, Gesch. d. Altert. IX, 

p- 218, not. 4. 

A αὑταὶ F | 5 πυῆρας (sic) F | V ἐποίησεν F; ἔπεισεν W || 
12 ἀντέχειν] ἐξελθεῖν ἀντέχειν F | 14. εἶτα F. 

464—462 
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68. ΑΡΓΟΛΙΔΕΣ. 

Πύρρος Ἠπειρώτης ἐνέβαλεν eig Aoyog καλέσαντος 
αὐτὸν ᾿Δ4ριστέως "Agysíov. οἵ μὲν ᾿4ργεῖοι συνέδραμον 

ἐς τὴν ἀγορὰν μετὰ τῶν ὅπλων, αἵ δὲ γυναῖκες αὐτῶν 
προχαταλαβόμεναν τὰ τέγη τοὺς Ἠπειρώτας ἄνωϑεν 

βάλλουσαν ἀναχωρῆσαι βιάξονται, ὥστε καὶ Πύρρος, 

ὁ δεινότατος τῶν στρατηγῶν, αὐτὸς ἔπεσεν ἐμπεσούσης 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κεραμίδος. αἵ δὲ 4ργολίδες 

μέγιστον κλέος ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἤραντο Πύρρου τοῦ 
πολεμικωτάτου μηδὲ ὑπ’ ἀνδρῶν, ἀλλὰ ὑπὸ γυναικῶν 
"AoyoA(ücv πεσόντος. 

69. ΑΚΑΡΝΑΝΙΔΕΣ. 

«Αἰτωλῶν ᾿Δκαρνᾶσι μακρῷ χρόνῳ πολεμούντων, 
H * . , 2 ' , , 

τέλος δὲ κατὰ προδοσίαν ἐς τὴν πόλιν παραπεσοντῶν 

οἵ μὲν ἄνδρες εὐρώστως ἐν παραλόγῳ κινδύνῳ παρε- 

τάσσοντο, αἷ δὲ γυναῖκες ἐπὶ τὰς στέγας ἀναδραμοῦσαι, 

αἱ μὲν λίϑους. αἵ δὲ κεράμους βάλλουσαι πολλοὺς 
- , 3 , Ἁ x x 2 , 

τῶν πολεμίων &vgoovv. Tovg δὲ ἄνδρας ἐνδιδόντας 

καὶ ἡττωμένους αὗται ποτὲ μὲν παρακαλοῦσαι, ποτὲ 

δὲ ὀνειδίξουσαι, ποτὲ δὲ ἵκετεύουσαι ἀνέστρεψαν ἐπὶ 

τὴν μάχην. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἀγωνισάμενοι γενναίως 

ἑάλωσαν, al γυναῖκες ἐπὶ τοσοῦτον περιξπλέκοντο τοῖς 

σώμασι τῶν ἀνδρῶν ἢ ἀδελφῶν ἢ πατέρων, ὥστε 
αὐτὰς ἐξαρτωμένας ἀποσπᾶν οἵ πολέμιοι μὴ δύναμενοι 

συγκατεφόνευσαν τοῖς ἀνδράσιν. 

Cap. 68. Cf, Plut. Pyrrh. 34; Pausan. 1,13, 7; ustir, 25, 
$,1sq. — Droysen III, 1, p. 217. 

1 ᾿᾿ργολίδες corr. Ἐς; AoyoA(Oot F, | 3 "Ag.ovécg F ; ̓ Δριστέου 
Plut. | 6 βάλουσαι F || 11 πεσόντες F, | 12 Axaovov(ósc W ex Stcph. 
Byz. 8. v. καρνάνισσαι C. I. A. IT, 983; ἀρκάδαι F | 15 εὐρώστως 
ὡς Patakis | 25 συγκατεφόνευσαν corr. F, ex οὐ κατεφόνευσαν. 
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70. KYPHNAIAI. 

Κυρηναίοις ἐπολέμει Πτολεμαῖος. οἱ δὲ ἡγεμόνα 

ἐξ Αἰτωλίας Avxozóv μεταπεμψάμενοι τούτῳ τὴν προ- 

στασίαν τῶν κοινῶν ἐνεχείρισαν. ἐν δὲ ταῖς μάχαις 

oí μὲν Κυρηναῖοι προεκινδύνευον, αἵ δὲ γυναῖκες 

αὐτῶν χάρακας περιέβαλλον, τάφρους ὥρυττον, βέλη 

προσέφερον, λέϑους προσεκόμιξον, τοὺς τραυματίας 

ἐθεράπευον, τροφὴν παρεσκεύαζον. σφαλέντων δὲ τῶν 

ἀνδρῶν, τοῦ Μυκωποῦ τὰ πράγματα μεταστήσαντος 

ἐς μοναρχίαν, ἐπὶ τοσοῦτον ἐβλασφήμησαν τὸν μόναρ- 

χον, ὥστε παροξυνϑεὶς τὰς πλείστας αὐτῶν ἀπέχτεινεν 

ἑκούσας ἐπὶ τὴν σφαγὴν ϑεούσας. 

71. AAKAINAT, 

“ακεδαιμονίων αἵ ϑυγατέρες ἐγήμαντο Μινίαις 

τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿Δργοναυτῶν γεγονόσιν. οἷ δὲ κοινωνοῦν- 

τες τῆς πολιτείας ἤδη καὶ τῆς βασιλείας ἀντεποιοῦντο. 

τοὺς μὲν δὴ καϑεῖρξαν οἵ Σπαρτιᾶται. αἵ δὲ ϑυγα- 
τέρες τῶν ἘΞ Ἐκ 

Cap. 71. Cf. Herodot. 4, 145 sq.; Polyaen. 7, 47. — 7. p. 483. 

1 Κυρηναῖαι ΕἾ Κυρηναῖοι vulg. | 6 περιέβαλλον W; περιέ- 
βαλον F | 12 τὴν om. M | 15 ἀπὸ Valcken. ad Herod.; ὑπὸ F || 
τὸν ἄργον αὐτῶν F; corr. vulg. | 17 καϑεὶρ αν (sic) Ε΄ 
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Πίναξ vzxo9écsov τῶν ἐκ τῶν στρατηγικῶν πράξεων. 

ji 

2, 

Περὶ τοῦ ποῖον δεῖ τὸν στρατηγὸν εἶναι. 
Περὶ τῆς τῶν ὑπηκόων εὐνοίας. 

. Περὶ τῆς τῶν πολεμίων ἀσκήσεως καὶ σωφροσίνης. 

. Περὶ τοῦ πῶς ἄν τις τοῖς πολεμίοις προσάγοιτο. 

. Δειλῶν διάκρισις. 

Φίλων δοκιμασία. 

Περὶ κατασκόπων. 
. Ὅτι δεῖ τοῖς πολεμίοις ἄλλους πολεμίους κατασκευάζξειν. 

. Περὶ ἀπιστίας εὐκαίρου. 

. Περὶ χάρακος. 
Περὶ μονομαχιῶν. 

. Κατάπληξις πολεμίων. 

. Περὶ τοῦ καιροῦ καὶ τόπου τῆς μάχης. 

. Προτροπὴ εἰς ἀνδρείαν καὶ πειϑανάγκην. 
Φαντασία πλήϑους. 

. Φαντασία ὀλιγότητος. 

. Τακτικα. 

. Περὶ τῆς παρατάξεως. 

. Πῶς δεῖ κυκλῶσαι πολεμίους. 

. Περὶ συνθημάτων. 

. Περὶ πυρσῶν. 

. Ἐκ πυρὸς βοήϑεια. 

. Ἐξ ἀνέμων βοήϑεια. 
᾿ 94, 

. Πῶς ἄν τις ἀγρυπνίαν τοῖς πολεμίοις ποιήσειεν. 
. Κώλυσις δρμῆς ἀλογίστου. 
. Πανικοῦ φόβου λύσις. 
. Περὶ τῆς κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν σχημάτων ἀπάτης. 

Zhjecig καὶ φειδὼ τῆς τῶν πολεμίων χώρας. 

* 

In titulo ἐκ τῶν Πολυαίνου add. Hj rec. m. in marg. 
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29. 

30. 

31. 

32. 

38. 

84. 

85. 

86. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44, 

45. 

46. 

41. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

58. 

54. 

. Πέτρας ἀποτόμου ἄλωσις. 

. ἀσφάλεια πόλεων. 
. Ναυμαχικαά. : 
. Κατάληψις παραλίων τόπων καὶ πόλεων. 

CREARE RS 

Περὶ τῆς ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀπάτης. 
Περὶ τοῦ ψεύδους τοῦ πρὸς τοὺς οἰκείους ἐπὶ συμφέροντι. 
Περὶ αἰφνιδίων ἐπιϑέσεων. 
Ὅτι δεὲ τὰς ἐξ ἀπονοίας μάχας φυλάττεσθαι. 
Προσποίησις φυγῆς. 

Ὅτι Os? κρύπτειν τὰ οἰκεῖα κακά. 
Προφυλακὴ ἐνέδρας. 
᾿Ἐνέδραι διάφοροι καὶ ποικίλαι. 
Ὅσα κατὰ ἵππέων. 
Περὶ τόπου. 

Περὶ ὄρκων καὶ συνθηκῶν. 
Περὶ προδοτῶν. 

Περὶ 'ψευδοπροδοτῶν. 

Περὶ αἰχμαλώτων. 

Περὶ ὁμήρων. 
Περὶ αὐτομόλων. 
Περὶ διώξεων. 

Περὶ τῆς ἐν τῇ ἀναχωρήσει ἀσφαλείας. 
Φυγὴ ἐκ τόπων ἐπικινδύνων. 
Ποταμῶν διαβάσεις. 

Ὀρῶν ἀποτόμων ἀναβάσεις. 
Περὶ ἀποσκευῆς. 
“ἅλωσις ἕνὸς ἀνδρός. 

Φυγὴ £vóg καὶ μιᾶς. 

Τιμαὶ καὶ κολάσεις στρατιωτῶν. 
Πόλεων ἁλώσεις. 

58 πολεμίων H. 



Li 

1. Περὶ τοῦ ποῖον δεῖ τὸν στρατηγὸν εἶναι. 

Ὅτι. φιλοπονώτατον καὶ ὀξύτατον καὶ τὴν γνώμην ἀν- 
δρειότατον καὶ φιλοτιμότατον καὶ φιλοκινδυνότατον καὶ τοῦ 

ϑείου ἐπιμελέστατον, ἡδονῶν δὲ τῶν μὲν τοῦ σώματος ἐγκρα- 
5 τέστατον, τῶν δὲ τῆς γνώμης ἐπαινουμένων ἀπληστότατον 

καὶ συνιδεῖν τὸ δέον ἑτοιμότατον, τάξαι τε στρατὸν καὶ ÓónAL- 
σαι καὶ κοσμῆσαι ἐμπειρότατον καὶ τὰ τῶν πολεμίων ἀκριβῶς 

8,24,4 μανϑάνειν σπουδαιότατον, καὶ τὸ ἀσφαλὴς εἶναι [μᾶλλον] 

8,34,6 ἥπερ ϑρασὺς, ἵνα μὴ διψοκίνδυνος ὧν μηδὲν διαφέρῃ τῶν 
10 χρυσοῖς ἀγκίστροις ἁλιευομένων᾽ ἔτι ἐμπειρότατον γνώσεως 

καὶ παραινέσεως εἰς τὸ τὴν προϑυμίαν τῶν στρατιωτῶν αὐξῆ- 
σαι xol ἐλπίδων ἀγαθῶν ἐμπλῆσαι, τόν τε φόβον τὸν ὡς 
εἰκὸς ἔκ τῶν πολέμων ἐπακολουϑοῦντα τῷ αὑτοῦ ἀδεεῖ ἀφα- 

vícot χρημάτων τε εἰς μὲν ἡδονὰς τὰς αὑτοῦ φειδωλότατον, 

1ὅ εἰς δὲ εὐποιίαν τῶν πλησίον ἀφϑονώτατον, πρὸς τούτοις 
ἀμνησίκακον καὶ μάλιστα ἐν καιρῷ πολέμου, μήτε μὴν προ- 

2,2,8 κινδυνεύοντα ἐν ταῖς συμβολαῖς φαίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐφορᾶν τὴν 
μάχην ἐκ τῶν ἐπιτηδείων τόπων πρὸς τὸ διορϑοῦσϑαι τὰ ὡς 
εἰκὸς ἀνακύπτοντα σφάλματα διὰ τῶν ἐν ὑποβοηϑείᾳ᾽ βάλ- 

8,9,τλοντά ve καὶ ἐν ἀδείᾳ τὸν χάρακα καὶ μέλλοντα πολεμεῖν 
21 προπαρασχευάζειν ὀχυρὸν τόπον διὰ τὰς ἀνελπίστους μετα- 

βολάς᾽ ἀπροϑύμων δὲ πολλάκις ὄντων τῶν στρατιωτῶν διά 

1 Ἔκ τῶν Πολυαΐένου στρατηγημάτων Hy in marg. rec. 
man. 14 τοῦ μὲν H | 8 [μᾶλλον] inserui | 9 διαφέρει H || 18 
αὐτοῦ H | 14 αὐτοῦ H. 
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432 Excerpta Polyaeni 1—3, 1. 

DC LECTOR ue. o uud M "Tu 

τινων διεγείρειν ἐπιτηδευμάτων, olov ἐν καιρῷ χειμῶνος λέ- 5, 9, 
γεται ποιῆσαι τὸν ᾿Ιφικράτην ἀϑλιωτέραν τῶν στρατιωτῶν 
στολὴν ἐνδυσάμενον καὶ παρακαλοῦντα πάντας προϑύμως 
ἀπιέναι εἰς τὸν προκείμενον ἀγῶνα. ἀλλὰ καὶ ᾿Ζλέξανδρον 4. 8,3 

ἐν τῇ πρὸς Τύρον πολιορκίᾳ κόφινον πληρώσαντα χοῦν 5 — 

ἀπάξαι πρότερον, καὶ ἀλλαχοῦ ἐν ἀνύδρῳ τὸ εὑρεϑὲν ὑδά- 4,3, 9, 
τιον μὴ ϑελήσαντα πιεῖν, ἀλλ᾽ ἐνώπιον πάντων ἐκχέαι. χρὴ 
δὲ μετὰ πάντων ἀποσημειοῦσϑαι μὴ μόνον τοὺς ἀποξενω- 
μένους τόπους, ἀλλὰ καὶ τὰς μετὰ διαφόρων γενομένας ὃμι- 
Mec, ἵνα χρείας καλούσης ἀναμνημονεύων ταῦτα πάντας 4,56,3 

ἐχπλήσσῃ ὡς πολυμνήμων. 11 

2. Περὶ τῆς τῶν ὑπηκόων εὐνοίας. 

Τοῦτο γίγνεται. ὅταν τις τοὺς εἰς αὐτὸν πταίοντας 
συγχωρῇ ἢ καὶ μικρὰ ἐπιτιμᾷ, ὁποῖα λέγουσι τὸν Γέσκωναδ,1ι 
ἐκεῖνον τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖς καὶ αὐτοῦ ἐκείνου ἐπι- 15 

, 3? , 2 - κ τ ji , “- 
βούλους ἐργάσασϑαι. ἑλαφρῶ ποδὶ ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν 

M 2 bl E - M 

ἐχϑρῶν ἐπιβάντα εἰπεῖν ἱκανὴν ἔχειν τιμωρίαν τῆς τοῦ 

ἀδελφοῦ ἀναιρέσεως, ὅτι οὐ κακῷ κακὸν ἠμυνάμην. ἀλλ᾽ , ῃ T PUHWv. 
; " , ι 1 1 n * ^ ς ἀγαθῷ κακόν. χρὴ δὲ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς ἀπο- 
κινήσεις σπουδῇ ποιεῖν εἰς τὸ μὴ χυδαιοῦν τὸν ἴδιον στρατόν. 30 

ὃ. Περὶ τῆς τῶν πολεμίων ἀσκήσεως καὶ σωφροσύνης. 

Ὅτι ᾿Αρχίδαμος διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου 0009 δια- 1, 41,7 
βιβάζων τὸν λαὸν καὶ παραμυϑούμενος τοῦ μὴ ἀγανακτεῖν 
λάϑρᾳ ἐπελϑὼν τοῖς πολεμίοις λείαν πολλὴν ἐλάβετο. εἶτα 
ἐπὶ τῇ νίκῃ γεγηϑότας ὁρῶν τοὺς στρατιώτας ἠρώτησεν, 25 
ὁπότε λέγουσι καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχϑη τὸ ἀνδρα- 
γάϑημα. ἀποκριναμένων δὲ τῶν μὲν, ἡνίκα προσεβάλλομεν. 
τῶν δὲ, ἡνίκα ἠκοντίξζομεν, τῶν δὲ, ἡνίκα ἐτοξεύομεν, οὐδα- 
μῶς ἔφη αὐτὸς ἐκ τούτων δοκεῖν τὸ κατόρϑωμα. ἀλλὰ τότε, 

10 ἀναμνημονεύοντα H || 14 ἐπιτιμᾶν Η. 



Excerpta Polyaeni 3, 1—7. 438 

ὁπότε τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεϑα᾽ τὸ γὰρ 
βούλεσθαι πονεῖν πάντων κρατεῖν πέφυκεν. ᾿ 

j, 9, 82 Ὅτι Ἰφικράτης ποικίλως ἐγύμναξε τοὺς στρατιώτας μη- 2 

χανώμενος ψευδοενέδρας, ψευδοπροδοσίας. ψευδαυτομολίας, 

5 ψευδοεφόδους, ἵνα, κἂν συμβῇ τι, ἐξ αὐτῶν μὴ ἐκπλήτ- 
TOLVTO. 

4,2,1 Ὅτι Φίλιππος τὸν ἴδιον στρατηγὸν ἀπεχειροτόνησε τῆς ὃ 
ἀρχῆς χρησάμενον λουτρῷ ἐπειπὼν αὐτῷ" “ἀγνοεῖν μοι δοκεῖς 
τὰ τῶν Μακεδόνων, παρ᾽ οἷς οὐδὲ γυνὴ τεκοῦσα ϑερμῷ 

10 λούεται.ἢ 
4, 3, 8 Ὅτι ἑτέρους ἀπεχειροτόνησε ψάλτριαν εἰς τὸ στρατόπεδον 4 

καταδεξαμένους εἰσελϑεῖν. 

t, 8, 82 Ὅτι καὶ ᾿4λέξανδρος τὸ τοῦ Δαρείου δεῖπνον ἀναγιγνω- 5 
extr. 

σκόντων τῶν Μακεδόνων καὶ ϑαυμαζόντων διὰ τὴν moÀv- 
15 τέλειαν κατέγνω εἰπὼν, ὡς οὐδαμῶς συμφέρει τοῖς στρατη- 

γοῖς οὕτως ἀσώτως δειπνεῖν διδάσκεσϑαι. ἀνάγκη γὰρ τῇ 

πολλῇ ἀσωτίᾳ καὶ τρυφῇ πολλὴν ἀνανδρίαν καὶ μαλακίαν 
ἕπεσϑαι. 

8,8 Ὅτι ΜΜούκιος ὃ Ῥωμαῖος ἀνὴρ βουλόμενος δι’ οἰκείας O 

20 αὐτομολήσεως τὸν Τυρρηνῶν βασιλέα ἀνελεῖν, ἀμφιασάμενος 
Τυρρηνιμὴν στολὴν καὶ τυρρηνίζων τῇ φωνῇ εἰσῆλϑεν πρὸς 
Τυρρηνούς. φωραϑεὶς δὲ ἐπειδὴ ἔμελλε τῆς τόλμης ὑπέχειν 
δίκην, τῆς παρακειμένης ἐσχάρας πῦρ ἐχούσης ὑπερέσχε τὴν 
δεξιὰν καὶ φλεγομένης τῆς χειρὸς εἵστήκει διαλεγόμενος τῷ 

25 βασιλεῖ ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ᾽ ὡς δὲ ἐθαυμάξετο, “μηδαμῶς, 
ἔφη. ϑαυμάσῃς" τριακόσιοι γὰρ Ῥωμαῖοι τὴν ὁμοίαν ἐμοὶ 
ἀρετὴν ἔχοντες ἀνὰ τὸ σὸν περιπολοῦσι στρατόπεδον τὸν σὸν 
ἐπιτηδευόμενοι ϑάνατον. ἐξ οὗ συνέβη φοβηϑέντα τὸν βασι- 
λέα πρὸς Ρωμαίους σπείσασϑαι. 

8,13 Ὅτι καὶ Γάϊος παράγγελμα δοὺς τοῦ iv καιρῷ 96govg dl 
81 μένειν τὸ στρατόπεδον ἐπὶ τῶν ὕπλων, ἐπειδὴ ἐϑεάσατο. τὸν 

ἴδιον υἱὸν διψῶντα τὸν ἵππον μέλλοντα ποτίζειν, κατεψηφί- 

σατο αὐτῷ καρατομίαν, ὅπως μὴ παρορῶνταν τὰ τούτου 
παραγγέλματα παρὰ τῶν λοιπῶν στρατιωτῶν. 

PonvArNvs, ed. Melber. 28 



484 Excerpta Polyaeni 8, 8—4, 4. 

8 Ὅτι καὶ Σκιπίων οὐ παρεχώρει πλὴν τῶν ἀναγκαίων ἐπι- 8, 16, : 
σύρεσϑαί τινα ἐν τῷ στρατοπέδῳ, παρεσκεύαζεν δὲ ἐθίζεσθαι 
τὸν στρατὸν ἀριστᾶν μὲν ὀρϑοὺς ἄπυρον ὄψον, ἐν δὲ τῷ 
δείπνῳ προσφέρεσθαι καὶ κρέας ἑφϑὸν ἢ ὀπτόν. 

9 Ὅτι καὶ Καῖσαρ ἐν λιμῷ σκευάσας τοῖς στρατιώταις ἐξ 8,23,: 
βοτάνης ἄρτους διέδωκεν, οὺς εὑρὼν Πομπήϊος ἀπέκρυψε 6 
τοῖς ἰδίοις στρατιώταις τοῦ μὴ ἐπιδεῖξαι τὴν τῶν πολεμίων 

ἐγκράτειαν. 
10 Ὅτι ὃ αὐτὸς ἐκκοπείσης αὐτοῦ στρατιᾶς ὥμοσε μὴ πρό- s, 23, 

τερον ἀποκείρασϑαι, πρὶν τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἀνῃρημένων 10 
ποιήσασϑαι. 

^ » ^ , , 

4. Ilóg ἂν vig τοῖς πολεμίοις προσάγοιτο. 

1 Ὅτι Πεισίστρατος μέρος πολεμίων ἀπαντήσας καὶ τρο- 1, 2, 
πωσάμενος, ἐπειδὴ ἔμελλεν προσυπαντᾶν καὶ ἑτέρους πολε- 
μίους, ἐσχηματίσατο σπονδὰς πεποιηκέναι πρὸς τοὺς προ- 15 
τέρους. τούτῳ τῷ σχήματι κατηγωνίσατο καὶ αὐτῶν. 

9 Ὅτι καὶ Βρασίδας τὰς ἐξ ἀπονοίας μάχας φεύγων διὲ- 1, 88, 

σταγμὸν ἐνεποίει οἷς ἔμελλε πολιορχεῖν. οἷον ἐποίησεν εἰς 
᾿Ξμφίπολιν κηρύξας τοῖς μὲν ᾿4ϑηναίοις ὑποσπόνδοις ἀπιοῦσιν 
ἄδειαν καὶ τὸ ἔχειν τὰ ἴδια, ᾿ἀμφιπολίταις δὲ αὐτόνομον τὴν 20 
πατρίδα. εἰ σύμμαχοι “ακεδαιμονίων γένοιντο. | 

3 Ὅτι καὶ Τιμόϑεος πόλιν περιδτρατοπεδεύσας ἀφώρισε s, 10,5 
τόπον τοῖς στρατιώταις προνομεύειν, τὸ δὲ λοιπὸν παρα- 

φυλάττειν μήτε οἰκίαν μήτε ἔπαυλιν καϑαιροῦντας ἢ ἥμερον 

δένδρον ἐκκόπτειν, εἰ μὴ μόνον τοὺς καρποὺς, ὅπως, εἰ μὲν 95 
περιγένηται, κέρδος ἐκεῖθεν συλλέγοι, εἰ δὲ ὃ πόλεμος ἐκταϑῆ. | 
τροφὰς καὶ καταγωγὰς ἔχοι. | 

4 Ὅτι xol Φίλιππος οὐ τοσοῦτον ἐμεγαλαύχει τοῖς ÜmAoigi 2,9. 
κρατῶν, ὅσον τῇ ὁμιλίᾳ καὶ φρονήσει. ἡγεῖτο γὰρ ἐκεῖ β 

1 σκηπίων H (et sic semper) || 9 ἐκκοπήσεις Η || 20 τοῦ 
ἔχειν H | 27 ἔχειν H. 
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Excerpta Polyaeni 4, 4—10. 485 

49Ψ - P uiv κοινωνεῖν αὐτῷ τοὺς στρατιώτας, ὧδε δὲ αὐτῷ μόνῳ 
προσεῖναι τὸ κλέος. 

4, 8,1 Ὅτι «ol Δλέξανδρος πάντας ἀνθρώπους εἷς εὔνοιαν ἐφέλ- D 

κεσϑαι σπουδάζων ἀντὶ βροτῶν καὶ φωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ ἀν- * 
5 ϑρώπων καὶ λοιπῶν κλήσεων Aisbávógovg πάντας ἀπεκάλει. 

4, 11,1 Ὅτι Κάσσανδρος iv và αὐτῷ πολιορκῶν καὶ τὴν Σαλα- 6 
μῖνα, ναυμαχῶν δὲ καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις νικήσας τῇ ναυμαχίᾳ 
ὕσους ἐζώγρησεν ἄνευ λύτρων ἀφῆκεν. ὅπερ μαϑόντες οἵ 
ἐκ τῆς Σαλαμῖνος προσεχώρησαν αὐτῷ πιστεύσαντες τῇ τού- 

10 του φιλανθρωπίᾳ. 
4,16 Ὅτι καὶ ᾿Αντίοχος πολιορκῶν Κύψελα ἔχων σὺν αὑτῷ d 

Θρᾷκας πολλοὺς τοὺς ἐπιφανεστέρους πολυτελῶς κατεκόσμει, 

oUc ἰδόντες of ἀπὸ τῶν Κυψέλων ὁμοφύλους ὄντας τοσαῦτα 

εὐεργετηϑῆναι παρὰ ᾿Δντιόχου τὰ ὅπλα καταβαλόντες ᾽Αν- 
1ὅ τιόχῳ προσέϑεντο σύμμαχοι γεγονότες. 
5,6 Ὅτι καὶ ἹἹπποκράτης κρατῆσαι τῆς ᾿Εργετίνων πόλεως 8 

σπουδάζων, ὅσους εἶχεν ᾿Εργετίνους μισϑοφόρους. τούτοις 
ἀπένειμε τὸ πλέον μέρος τῆς λείας καὶ ἐπήνει ὡς προ- 
ϑυμοτάτους. ταῦτα τοῖς πολίταις ἀγγελϑέντα ἔπεισεν ἔρημον 

20 καταλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ αὐτῷ προσϑέσϑαι. αὐτὸς δὲ μετὰ 
τὸ κρατῆσαν πάντας ἀπέκτεινεν. 

ἔραν τη Ὅτι ᾿Αννίβας ἐν πολέμῳ φονευϑέντα Φλαῦον, ἐπειδὴ 9 
üicibus τὸ σῶμα αὐτοῦ προσήνεγκαν οἵὗ Νομάδες καὶ συνεβούλευον 

αἰκίζεσϑαι, οὐκ ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ τόν τε ἄνδρα ὡς ἀγαϑὸν 
25 στρατηγὸν ἐπήνεσεν καὶ τὰ νενομισμένα τῇ ταφῇ ἐπιτελέσας 

πρὸς τὴν Ῥώμην ἀπέπεμψεν, ὅϑεν καὶ πολλὴν εὔνοιαν παρὰ 
“Ῥωμαίων ἐκτήσατο. 

6,48 Ὅτι Μέντωρ κρατήσας '"Egousíov πρὸς τὰς πόλεις τὰς 10 
ἀρχομένας ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔγραψε σφραγίσας τῇ. σφραγίδι Ἕρ- 

80 μείου καὶ προσέταξε παραδιδόναι τὰ πράγματα τοῖς κομίξουσι 
τὰ γράμματα, ἐξ οὗ παρέδωκαν καὶ ἑαυτοὺς καὶ τὰς πόλεις. 

6 Κάσανδρος H | 11 αὐτῷ H | 16 ᾿Εργετήνων et 17 Ἐργε- 
τήνους H | 17 τούτους H. 

28* 
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436 Excerpta Polyaeni 4, 11—5, 3. 

11 Ὅτι ᾿Αρταξέρξης ἀγωνοθετῶν τοῖς Ἕλλησι τὸν πόλεμον *, 16, ? 
ἀεὶ προστυϑέμενος τοῖς ἡττωμένοις ἐπανίσου τὸ ἐλαττούμενον 

.. χαὶ ἐκ τούτου ἐκράτησεν. 
12 Ὅτι Κάμιλλος πολεμῶν Φαληρεῖς ἐπειδὴ εἶδεν Φαλη- 8,1, 1 

ρέων παίδων διδάσκαλον τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν προδόντα παῖδας 5 
αὐτῷ, ἀντιπαραδοὺς αὐτὸν τοῖς παισὶ προσέταξεν ὀπίσω τὼ 
χεῖρε δεδεμένον ἀποκομίσαι πρὸς τοὺς πατέρας ὡς προδότην. 
of δὲ τοῦτον καταφϑείραντες, Καμίλλου δὲ τὴν ἀρετὴν ϑαυ- 
μάσαντες ἑαυτοὺς ἄνευ μάχης παρέδωκαν. 

18 Ὅτι καὶ Σκιπίων δορυάλωτον πόλιν λαβὼν, ἐπειδὴ οἵ 8, 16,6 
νυμφαγωγοὶ παρϑένον αὐτῷ ἤγαγον κάλλος ὑπερφυὲς ἔχου- 11 
σαν, αὐτὸς τὸν πατέρα τῆς κόρης ἀναζητήσας ἐχαρίσατο τὴν 
ϑυγατέρα. τοῦ δὲ δῶρα προσκομίσαντος αὐτὸς καὶ ταῦτα 
συνεδωρήσατο προῖχα φήσας ἐπιδιδόναι τῇ κόρῃ. ὅσαι δὲ 
καὶ ἄλλαι τῶν εὐγενῶν ϑυγατέρες ἢ παῖδες ἑάλωσαν, τού- 15 
τοῖς ἐφίστα σωφρονεστάτους ἐκ τῶν πρεσβυτέρων εἰς ϑερα- 
πείαν πᾶσαν καὶ χορηγίαν. ἡ τοιαύτη Σκιπίωνος σωφροσύνη 
πολλὰς πόλεις ᾿Ιβηρικὰς Ῥωμαίοις φίλας ἀπειργάσατο. 

14 Ὅτι Καῖσαρ Πομπήϊον νικήσας καὶ ϑεασάμενος τοὺς 8, 38, 3 
στρατιώτας ἀμέτρως τῇ νίκῃ χρωμένους ἀνέκραξε “φείδεσϑε 20 
τῶν πολιτῶν᾽. 

ὅ. Δειλῶν διάκρισις. 

1 "Or. Ἐπαμινώνδας ὑποπτεύσας ἐϑελοκακοῦντας ἀκο- 3, 8, 8 

λουϑεῖν τινας τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν ἐκήρυξεν ἀπιέναι τοὺς 
βουλομένους καὶ μετὰ τῶν προϑύμων ὁπλιτῶν παραταξά- 25 
μενος εὐκλεῶς ἐνίκησεν. ' 

9 "AMà καὶ Ἰφικράτης ϑεασάμενος ὀχνηροὺς καὶ OnoUgs, 9,1 
τινας ἐπακολουϑοῦντας αὐτῷ ἐκήρυξεν τῆς ἐξόδου γενομένης 
ἄφνω" “εἴ τις ἀπολέλοιπέν τι, ἀναστρεφέτω καὶ παρασκευασά- 
μενος καλῶς ἐπανηκέτω.᾽ μὴ ἀναμείνας δὲ τούτους ἔφη πρὸς 80 

4 Φαλερίοις Polyaen. | Φαλερίων Polyaen.|| 18 τούτους H | 
24 αὐτοῦ H. 
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τοὺς ἀπομείναντας᾽ "vüv, ὦ ἄνδρες, τῶν ἀνδραπόδων ἀπηλ- 
λαγμένων ἡμεῖς τοῖς πολεμίοις συνάψωμεν, ἵνα καὶ μόνοι 

τοὺς καρποὺς τῆς ἀνδραγαϑίας λάβωμεν. καὶ ἐκ τούτου 
κατὰ κράτος ἐνίκησεν. 

ὅ, 8, δ Ὅτι καὶ ᾿Δ4γαϑοκλῆς βουλόμενος ἐπὶ Καρχηδόνα δια- ὃ 
ὁ πλεῦσαι δοκιμάζων τὸ πρόϑυμον τῶν στρατιωτῶν ἐκήρυξεν" 

“ἐπιτρέπω τοῖς βουλομένοις ἑαυτοὺς σώζειν ἐξιέναι τῶν νεῶν 
μετὰ τῶν οἰκείων κτημάτων", καὶ ἐξελϑόντας αὐτοὺς ἀπέ- 
χτεινε πάντας" τοὺς δὲ μείναντας ἐπαινέσας ὡς ἀνδρείους 

10 καὶ πιστοὺς ἀπέπλευσεν εἰς Καρχηδόνα καὶ παραχρῆμα τὰς 
ναῦς ἐνέπρησεν, ὅπως ἀγωνίζωνται γενναιότερον τὸ φυγεῖν 
ἐπὶ τῶν νεῶν ἀπεγνωκότες. τούτῳ τῷ στρατηγήματι αὐτῶν 
τε Καρχηδονίων καὶ πολλῶν ἄλλων ἐκράτησε πόλεων. 

6. Φίλων δοκίμασις. 

1, 40,1 Ὅτι ᾿Αλκιβιάδης εἴδωλον ἀνδρὸς ἐν οἰκίσκῳ σκοτεινῷ 1 
16 χρύψας ἕκαστον τῶν φίλων ἰδίᾳ προσάγων ἐδείκνυεν, ὡς 

αὐτὸς εἴη ὁ τὸν ἄνδρα πεφονευκὼς, καὶ παρεκάλει συμπράτ- 
τειν, ὕπως τὸ δοκοῦν λάϑοι δεινόν. ὅσοι μὲν οὖν προσετί- 
Oevro, φίλους πιστοὺς τούτους ἡγεῖτο. 

5, 2, 12 Ὅτι Διονύσιος βουλόμενος ἐπιϑέσϑαι πόλιν κατὰ 94-2 
21 λατταν καὶ γνῶναι τοὺς πιστοὺς τῶν τριηραρχῶν βιβλίον 

. ἄγραφον ἐσφραγισμένον ἕκάστῳ ἔδωκε προστάξας, ἐπειδὰν 
ἀναχϑέντων ἀρϑῇ τὸ σημεῖον, τότε λύειν τὰ βιβλία καὶ μα- 
ϑόντας ἐκεῖσε πλεῖν, ὅπου κελεύει τὰ γεγραμμένα. Οἱ uiv 

25 δὴ ἀνήχϑησαν, ὃ δὲ πρὶν ἄραι τὸ σημεῖον [παρ᾽] ἑκάστου 
'τριηράρχου τὸ βιβλίον ἀπήτει. καὶ ὅσους εὗρε τὴν σφρα- 
γίδα παραλελυκότας. ὡς προδότας ἀπέκτεινε καὶ τότε ἕτερα 

βιβλία δοὺς τοῖς ἐγκαταλειφϑεῖσιν ἐξέπλευσεν. καὶ παρα- 
φυλαχϑὲν ἐκ τούτου τὸ ἀπόρρητον ἀφύλακχκτον τὴν πόλιν 

80 εὑρὼν χατέλαβεν. 

14 δοκιμασίας H | 20 πόλει Polyaen. | 25 [παρ᾽] inserui. 



488 Excerpta Polyaeni 6, 3—7, 5. 

8 Ὅτι καὶ ᾿Ζ4λέξανδρος πυϑόμενος μοχϑηρὰ περὶ αὐτοῦ 43,19 
τοὺς ὑπηκόους λογοποιουμένους συναγαγὼν τοὺς φίλους ἔφη" 
“δ βουλόμενος ἀποστελλέτω εἰς τοὺς οἴκοι γράμματα, ὡς ἐπ- 
ανήξοι μετὰ χρόνον ἐτῶν τριῶν. οἱ μὲν δὴ πάντες ἔγραψαν, 
αὐτὸς δὲ ἐκ τῶν γραμματοφόρων ἀφελόμενος τὰς ἐπιστολὰς 5 

τὰ ἑχάστου διαβούλια ἔμαϑεν. 

{. Περὶ κατασκόπων. 

1 Ὅτι Χάρης ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατασκόπους ὑπονοήσας 8, 18,1 
φυλακὴν ἔξω τοῦ χάρακος ἐπέστησε καὶ προσέταξεν ἕκαστον 
ἐπιλαμβάνεσϑαι τοῦ πλησίον καὶ μὴ πρότερον ἀφιέναι πρὶν 10 
εἰπεῖν, ὅστις εἴη καὶ ποίας τάξεως καὶ τίνος κοντουβερνίου. 

2 Ὅτι καὶ Θέογνις ὑπονοήσας κατασκόπους παρήγγειλεν ὅ; 38,3 
ἕκαστον μένειν ἐπὶ τῶν ἰδίων ὅπλων, ἀνυπονοήτους δὲ ἔξω 
τοῦ χάρακος περιστήσας τοὺς χωριξομένους ἁλίσκεσϑαι προσ- 
ἕταττεν καὶ ἀνερευνᾶσϑαι. 16 

3 Ὅτι καὶ Πομπίσκος κατασχόπους ἔπεμπεν ἀγνῶτας ἀλλή- 5,33, 6 
λων, ἵνα μὴ συντίϑοιντο μηδὲ ψευδάγγελοι γίγνοιντο, παρ- 

ἤγγελλε δὲ μηδενὶ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ διαλέγεσϑαι. 
4 Ὅτι Μέμνων βουλόμενος μαϑεῖν τὴν ὀχυρότητα τῶν ὕ, 44,1 

τειχῶν τῆς τῶν πολεμίων πόλεως καὶ τῶν λοιπῶν ἔπεμψεν 20 
᾿Δρχιβιάδην πρεσβευτὴν ὡς ὑπὲρ φιλίας πρεσβευσόμενον. 
συνέπεμψεν δὲ αὐτῷ καὶ κιϑαρωδὸν ἄριστον, ὅπως συν- 
τρεχόντων πάντων τῇ τούτου κιϑαρῳδίᾳ κατάδηλον τὸ πλῆ- 
ϑος τῷ πρεσβευτῇ γένοιτο. 

5 Ὅτι Σκιπίων κατασκόπους Καρχηδονίων συλλαβὼν. 8, 16, 8 
“Ῥωμαίων νόμου κελεύοντος τούτους ἀναιρεῖσϑαι, τοῦτο μὲν 26 
οὐκ ἐποίησεν, προσέταξε δὲ τρίτον περιελϑεῖν τὴν στρατιάν. 
οἵ δὲ ἰδόντες Ῥωμαίους τοὺς μὲν βάλλοντας, τοὺς δὲ ἀκον- 
τίξοντας. τοὺς δὲ πηδῶντας. τοὺς δὲ τὰ ὅπλα ἐπισκευαζο- 

τὰ οἴκοι H | 9 χάρακτος H || 11 κουντουβερνίου H | 12 
Brio H | 14 γαράκτος H | 17 μηδένα H || 22 ἄριστον] “ρι- 
στόνικον Polyàen. 
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μένους ἀπελύϑησαν παρ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος αὐτοῖς ἀπαγγεῖλαι, 
ἅπερ ἐθεάσαντο, ὃ καὶ γεγονὸς ἐξέπληξε τοὺς ἀποστείλαντας. 

8. Ὅτι δεῖ τοῖς πολεμίοις ἄλλους πολεμίους 

κατασχευαΐζειν. 

L, 30, Τ Ὅτι Θεμιστοκλῆς Ἰώνων Ξέρξῃ συμμαχούντων ἐκέλευσε 1 
6 τοῖς Ἕλλησι καταγράφειν ἐπὶ τοὺς τοίχους" “ἄνδρες Ἴωνες. 

οὐ δίκαια ποιεῖτε στρατεύοντες ἐπὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν. 

τούτων ἀναγιγνωσκομένων Ξέρξης τοὺς Ἴωνας ὑπόπτους 
ἡγήσατο. 

?, 1, 88 Ὅτι ᾿Αγησίλαος ἐν ταῖς διαπρεσβείαις ἠξίου τῶν πολε- 2 
11 μίέων τοὺς μάλιστα δυνατοὺς πέμπεσϑαι πρὸς αὐτὸν δια- 

λέξεως ἕνεκεν τῶν wowij συμφερόντων᾽ οἷς ἐπὶ πλεῖστον 
συγγιγνόμενος καὶ κοινωνῶν ἑστίας καὶ σπονδῶν ταῖς πόλεσι 

στάσιν ἐνεποίει διὰ τὰς τῶν πολλῶν ὑποψίας. 
2, 10,1 Ὅτι Κλεανδρίδας ἐπὶ Τέριναν ἀγαγὼν τὴν στρατιὰν καὶ ὃ 

16 λάϑρᾳ προσπεσεῖν ἐπιχειρῶν, ἐπειδὴ δι᾿ αὐτομόλου Τεριναῖοι 
προαισϑόμενοι ὑπὲρ κεφαλῆς ἐγένοντο αὐτοῦ καὶ ἐκ τούτου 
συνέβαινε τὸν οἰκεῖον ἀϑυμεῖν στρατὸν, τὸν κήρυχα διὰ τῆς 
στρατιᾶς ἦγε προστάξας ἀναβοᾶν, ὃς ἂν Τεριναίων τὸ σύν- 

20 Oque λέγῃ τὸ προκείμενον, τοῦτον φίλον ἡγεῖσϑαι. ἀκού- 
σαντες of Τεριναῖοι τοῦ συντάγματος ἔδοξάν τινας ἐξ αὐτῶν 

ἔχειν προδότας καὶ ἐκ τούτου πρὸς φυλακὴν τῆς οἰκείας 
ἐτράπησαν πόλεως ἀφέντες τὸν πρὸς Κλεανδρίδαν ἐξ ὑπεο- 
δεξίου αὐτῶν πόλεμον. ὃ δὲ ἀκινδύνως ἐκ τούτου ἐπὶ τὰ 

25 ὑψηλὰ τὴν στρατιὰν διαβιβάσας τὴν χώραν αὐτῶν κατεδήωσεν. 
4103 "Or ὃ αὐτὸς πάλιν τοὺς ἀρίστους τῶν Τεγεατῶν λακω- 4 

νίξειν ὑποπτευομένους ἐποίησεν ὑποπτοτέρους τὰ τούτων 

χωρία μόνον μὴ δῃώσας, [τὰ δὲ] τῶν ἄλλων λυμαινόμενος. 
of μὲν οὖν Τεγεᾶται σὺν πολλῇ ὀργῇ τοὺς ἄνδρας εἰς δίκην 

80 προδοσίας ὑπῆγον, of δὲ ἁλῶναι δείσαντες προέδωκαν τὴν 

28 [τὰ δὲ] inserui. 

Lm 
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440 Excerpta Polyaeni 8, 4—9, 2. 

πόλιν τὴν ψευδῆ ὑποψίαν ἀληϑῆ ποιῆσαι τῷ φόβῳ βια- 
σϑέντες. 

Ὡσαύτως καὶ ᾿Δ4λέξανδρος πολεμῶν Πέρσας τὸν αὐτῶν 4.8, τὸ 
στρατηγὸν Μέμνονα ἐποίησεν ὕποπτον παραγγείλας τοὺς ὑπ᾽ 
αὐτὸν [μὴ] προνομεύειν τὰ τούτου χωρία. 

Ὅτι καὶ Εὐρυπῶν ὁρῶν τὸν πρὸς ᾿ἀρκάδας μηκυνό- 3,18 
μενον πόλεμον στάσιν αὐτοῖς ἐμποιῆσαι μηχανώμενος κήρυκα 
ἔπεμψεν ἀγγέλλοντα, ὡς “Δακεδαιμόνιοι παύσονται τοῦ πο- 
λέμου , ἐὰν τοὺς ἐναγεῖξ ἐξελάσωσι, τούτους δὲ εἶναι τοὺς 

"Ayw ἀνῃρηκότας. οἱ δὴ τοῦ φόνου τὴν αἰτίαν ἔχοντες WO 

δοκῶντες ὑπὸ τοῦ δήμου διωχϑήσεσϑαι ἐπιϑυμοῦντος τὴν 
εἰρήνην, σὺν ἐγχειριδίοις ἐλϑόντες ἀπέσφαξαν ὅσους ἠδύ- 
vevto, πολλοὺς δὲ καὶ εἰς συμμαχίαν αὑτῶν προσεποιήσαντο. 
of δὲ τῆς εἰρήνης ἐπιϑυμοῦντες συνετάχϑησαν κατ᾽ αὐτῶν, 
ὥστε δίχα διαιρεϑέντες παρετάξαντο πρὸς ἀλλήλους. ἐκ τού- 
του συνέβη ἡττηϑέντας ᾿ἀρκάδας ἀνοῖξαι τὰς πύλας καὶ 
προσδέξασϑαι “ακεδαιμονίους, οὗ καὶ κατέσχον τὴν πόλιν, 
ἣν πολέμου νόμῳ κρατῆσαι οὐκ ἴσχυον. 

9. Περὶ ἀπιστίας εὐκαίρου. 

ὅ 

10 

1ὅ 

Ὅτι «Αὐσανδρος τοῖς ἐν Μιλήτῳ φίλοις ὑποσχόμενος 1, 45,1 
τὸν δῆμον συγκαταλύσειν ἧκεν εἰς Μίλητον καὶ τοῖς μὲν 
νεωτερίζουσι λόγῳ χαλεπὸς ἦν, τοῖς δὲ δημόταις ἐλευϑερίαν 

ἐπηγγέλλετο, ᾧ καὶ πιστεύσας ὃ δῆμος ἀπαράσκευος ἤλπιξε 
τὰ βελτίονα. οἵ φίλοι κοινῷ συνϑήματι ἐπανίστανται καὶ 

κτείνουσι πολλοὺς τοῦ δήμου. καὶ ἡ Μίλητος ἦν ὑπὸ τοῖς 

φίλοις τοῦ “υσάνδρου. 
Ὅτι ᾿Αντίοχος Σελεύκου τοῦ ἀδελφοῦ ἀποστὰς ἔφυγεν 4,1 

εἰς Μεσοποταμίαν. ὃν ὑπεδέξατο ᾿Δἀρσάμης φίλος Gv. διω- 
κόμενος οὖν ὑπ᾽ Ayoíov καὶ ᾿άἀνδρομάχου στρατηγῶν καὶ 

8 αὐτὸν Η 5 [μὴ] inserui || 6 Εὐρυτίων͵ H | Mkere Mene 
H | 10 Αἴγιναν ἠρηκότας H | 18 προσεποιήσατο H | 29 ὑπ᾽ 
᾿4χαίου] ὑπὸ Χέρου : 

21 

25 
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πολεμηϑεὶς ὑπ’ αὐτῶν, ἐπειδὴ ἔτυχε πληγῆναι ἐν τῷ τοι- 
ούτῳ πολέμῳ. μεϑ’ ἡμέρας τοὺς οἰκείους στρατιῶτας πρὸς 
ξήτησιν τοῦ οἰκείου σώματος ἐξαπέστειλεν ὑπισχνουμένους 
πάντα ποιήσειν, εἰ τοῦτο λάβοιειν. of δὲ στρατηγοὶ νομί- 

5 σαντες τεϑνηκέναι ᾿Αντίοχον πρὸς ἀναζήτησιν τοῦ σώματος 

αὐτοῦ πλῆϑος στρατιωτῶν ἀόπλων ἐξαπέστειλαν. ἐπεὶ δὲ 
ἄλλος ἀλλαχοῦ διεσπάρησαν ἀναψηλαφῶντες αὐτὸς ᾿Αντίοχος 
μετὰ τῶν στρατιωτῶν σχῆμα βασιλικὸν ἀναλαβὼν ἐπεφάνη 
δείξας ἑαυτὸν καὶ ξῶντα καὶ νικῶντα. 

5, 88, ὃ Ὅτι Πομπίσκος εἴς τινα πόλιν στρατοπεδεύσας τὰ μὲν ὃ 
11 λοιπὰ τῶν προαστείων τῆς πόλεως ληΐζεσϑαι τοὺς οἰκείους 

στρατιώτας οὐκ ἐκώλυεν, ἐπὶ δὲ τόπον ἕνα οὐ συνεχώρει. 
of μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἀφόβως τῷ τοιούτῳ τόπῳ προσήεσαν, 
ὁ δὲ ἐπειδὴ συνηϑροισμένους ἀνέμαϑεν ἐκεῖσε πολλοὺς τῶν 

15 πολεμίων, ἐπιϑέμενος παμπόλλους ἐχειρώσατο. 
ἴ, 3, 3 Ὅτι ᾿Δλυάττης Κολοφωνίους πολλὴν δύναμιν ἱππικὴν 4 

ἔχοντας ἀφελέσϑαι βουλόμενος τοὺς ἵππους συμμαχίαν πρὸς 
αὐτοὺς ἐποιήσατο καὶ τοῖς ἱππεῦσι διπλᾶς ἐδίδου τὰς ἐκ τῆς 

λείας μοίρας. τέλος δὲ ὃ μὲν ἐν Σάρδεσιν ἦν λαμπρὰν &yo- 
20 ρὰν παρασκευάζων καὶ διπλῆν τὴν μισϑοφορίαν ἑἕτοιμάξων, 

οἵ δὲ ἱππεῖς ἔξω τῆς πόλεως τοῖς ἱπποκόμοις παραδόντες 

τοὺς ἵππους καὶ πρὸς τὴν μισϑοφορίαν μετὰ σπουδῆς εἰσελ- 
ϑόντες ὑπ᾽ ᾿ἀλυάττου ἀπεσφάγησαν κλείσαντος τὰ τείχη 

καὶ τοὺς ἰδίους ὁπλίτας παραστήσαντος" οἷς ἔδωκε καὶ τοὺς 

25 ἵππους μετὰ τὴν ἐκείνων ἀναίρεσιν. 

10, Περὶ χάρακος. 

2,2,6 Ὅτι Κλέαρχος Θράκην λεηλατῶν καὶ τὴν τῶν Θρᾳκῶν 1 
δεδιὼς νυκτερινὴν ἐπίϑεσιν προσέταξεν ἐν τοῖς ὕπλοις πάντας 

διάγειν καὶ τὰς ἐγέρσεις ποιῆσαν πυκνάς. αὐτὸς δὲ νυκτὸς 

8 ὑπισχνημένους H. 
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οὔσης ἀφεγγοῦς λαβὼν μέρος τοῦ στρατεύματος ἐπεφαίνετο 
τύπτων τὰ ὅπλα τὸν Θράκιον τρόπον. οἵ δὲ ὡς τῶν πολε- 
μίων ἐπιφερομένων ἦσαν ἕτοιμοι ἐν τούτῳ τῶν Θρῳχῶν 
ποιησάντων ἐπίϑεσιν, ἐπειδὴ εὑρέϑησαν ἐγρηγορότες, πλεί- 
στους αὐτῶν ἀπέκτειναν. 5 

2 Ὅτι Πομπίσκος στρατοπεδεύων τὰς ὁδοὺς τὰς ἐπὶ 105,991 

στρατόπεδον ἀγούσας τὰς μὲν ἀπέσκαπτεν, τὰς δὲ ἀπεχαράκου, 

καινὰς δὲ κατεσκεύαζεν. ὅπως οὗ κατάσκοποι νύκτωρ ἐπι- 

ϑέμενοι τὰς ἐξόδους ἀγνοοῦντες ἐμπίπτοιεν τοῖς ὀρύγμασιν. 

11. Περὶ μονομαχιῶν. 10 

1 Ὅτι συμβάλλεται ἀμφίβληστρον ὑπὸ τὴν ἀσπίδα δια- οἵ. τ, 36 
xovBiv καὶ εἰς καιρὸν χρώμενον. 

i Ὅτι καὶ ἡ σφενδόνη μπροβολάτερον ὅπλον τοῦ τόξου. ἃ i in 
. co- 

συνέβη γὰρ νικῆσαι Πυραίχμην μονομαχήσαντα μετὰ Αἰσχί- ἃ dicibus 

vov τόξον μὲν κεκτημένου, τοῦ δὲ Πυραίχμου τὴν σφενδόνην. 15 

12, Κατάπληξις πολεμίων. 

1 Ὅτι πολλάκις ἐν ἐπιτηδείῳ τόπῳ, ἤγουν iv νάπῃ wolis 
ἐν καταπέτρῳ καὶ κοίλῳ, μέγα συμβάλλεται ὃ ἀλαλαγμὸς καὶ 
ἦχος ὡς δυνάμενα καταπλήσσειν πολεμίους. 

2 Ὅτι Θεσσαλὸς Βοιωτῶν άρνην οἰκούντων καὶ Θεσσα- 1,13 
λοῖς πολεμούντων τέχνῃ ἐκράτησε χωρὶς μάχης. παραφυλάξας 21 
γὰρ νύκτα ἀσέληνον ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας διασπαρέντας 
ἄλλον ἀλλαχοῦ κατὰ κορυφὰς τῶν ὀρέων δᾷδας καὶ λύχνους 
ἀνάπτειν καὶ μετεωρίξειν καὶ πάλιν καϑελεῖν, ὅπερ μέγαν 
φόβον τοῖς Βοιωτοῖς ἐμποιῆσαν πρὸς ἱκεσίαν τῶν Θεσσα- 95 

λῶν ἔτρεψε. 
3 Ὅτι καὶ τὴν προϑυμίαν τοῦ ἰδίου λαοῦ, ἄν τε ἐξ &mo-1,1: 

γοίας, ἄν τε ἄλλως πως γένηται, χρὴ δι᾿ αὐτομόλων παρα- 

15 τῇ σφενδόνῃ H | 20 τοῖς ἄλλοις πολεμούντων H | 24 
καϑέλκειν H. 
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σκευάξειν γιγνώσκεσϑαι τοῖς πολεμίοις, ἵνα καταπληττόμενοι 
ἀσϑενέστεροι γίγνωνται. 

1, 82, ὃ Ὅτι «“Δεωνίδας ἐμβαλὼν εἰς χώραν πολεμίων ἀποπέμψας 4 
νύκτωρ ἄλλον ἀλλαχοῦ προσέταξεν, ὅταν αἴρῃ τὸ σημεῖον, 

ὅ δένδρα κόπτειν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐμπιπρᾶν᾽ ταῦτα δρῶντες 
of πολέμιοι οὐκ ἐπεξῆλϑον, ἀλλὰ τὴν λείαν συνεχώρησαν 
προαγαγεῖν. 

8, 88,1 Ὅτι Ὀνόμαρχος πολιορχουμένης τῆς αὑτοῦ πόλεως ἐξ- ὃ 
ἀγαγὼν τὴν δύναμιν πᾶσαν τέκνα μὲν καὶ γυναῖκας καὶ μη- 

10 τέρας ἔστησεν ἐφεξῆς, πρὸ δὲ τούτων τοὺς ὁπλίτας ἔταξεν. 

ὃ δὲ τὴν ἐπίϑεσιν ποιήσας Πελοπίδας συνεὶς τὴν παρα- 
σχευὴν μετὰ ἀπονοίας μὴ συνάψας μάχην ἀπεχώρησεν. 

8, 9, 23 Ὅτι ᾿Ιφικράτης ἐν Μιτυλήνῃ λόγον ἔδωκεν᾽ ἀσπίδας 6 
χρὴ κατασκευάσαι διὰ τάχους πολλὰς, ὥστε τοῖς τῶν Χίων 

16 οἰκέταις πέμψαι. Χῖοι δὲ τοῦτο ἀκούσαντες καὶ τὸ οἶκετι- 

κὸν φοβηϑέντες παραχρῆμα ἔπεμψαν αὐτῷ χρήματα καὶ συμ- 
μαχίαν συνέϑεντο. 

8, 9, 89 Ὅτι ὃ αὐτὸς ἐν ᾿Επιδαύρῳ μικρὸν ἄνω ϑαλάσσης παρ- T 
ἑτάσσετο, γενόμενος δὲ κατὰ ἄλσος βαϑὺ καὶ σύσκιον ἀνε- 

90 βόησεν. of πολέμιοι φοβηϑέντες ἀνέστρεψαν. 

6, 4,2 Ὅτι Φιλοποίμην ὑπὸ “Μ“ακεδαιμονίων διωκόμενος, ἐπειδὴ 8 
κατέλαβεν ποταμὸν, προσέταξε τοὺς ἱππεῖς ἀποχαλινώσαντας 
τοὺς ἵππους ποτίζειν τοῦ παρακειμένου τόπου πολλὴν ὕλην 

ἔχοντος. οἵ οὖν “ακεδαιμόνιοι ὑποπτεύσαντες ἐν τῇ ὕλῃ 
25 συμμάχους μὴ τολμήσαντες τὸν ποταμὸν διαβῆναι ἀνεχώρησαν. 

6, 18,1 Ὅτι Φωκεῖς κατακλεισϑέντες ὑπὸ Θετταλῶν γυψώσαντες 9 
'ξαυτοὺς καὶ τὰ ὅπλα καὶ σύνθημα ἀλλήλοις δόντες φείδε- 
σϑαι τῶν γεγυψωμένων νυκτὶ πανσελήνῳ ἐπικαταβάντες τοῖς 
πολεμίοις ἐπέϑεντο. οἵ δὲ ὥσπερ φάσμα ξένον φοβηϑέντες - 

80 xol ὑπονοήσαντες ἑτέρους εἶναι τοὺς ἐπιτιϑεμένους ἡττήϑησαν 
πεσόντες τετρακισχίλιοι. 

14 τοὺς τ. X. οἰκέτας H || 80 ἐπιϑεμένους Ηρ. 
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444 Excerpta Polyaeni 12, 10—13, 4. 

10 Ὅτι Κῦρος ἡττώμενος Μήδων κατέφυγεν εἰς Πασαρ- . 8,9 
γάδας. πολλῶν δὲ Περσῶν αὐτομολούντων ἔφη πρὸς αὐτοὺς 
“αὔριον ἀφέξονται ὑμῖν σύμμαχοι δέκα μυριάδες" ἀλλὰ πρὸς 
τὴν ὑποδοχὴν τῶν συμμάχων ἕκαστος ὑμῶν κομισάτω φά- 
κελλον ξύλων. οὗ μὲν ἐκόμισαν, οἵ δὲ αὐτόμολοι ταῦτα 5 
Μήδοις ἀπήγγειλαν. ἐπεὶ δὲ νὺξ ἦν, κελεύει Κῦρος ἕκα- 
στον ὑφάψαι τὸν ἑαυτοῦ φάκελλον. Μῆδοι πιστεύσαντες 
ἥκειν τοὺς συμμάχους ἔφυγον. 

11 Ὅτι Κροῖσος βραδυνόντων τῶν Ἑλλήνων συμμάχων τοὺς 7, 8,1 
ἰσχυροτέρους καὶ μεγίστους “υδῶν “Ἑλληνικοῖς ὅπλοις κατ- 10 
εσχεύασεν. ὃ δὲ Κῦρος πιστεύσας συμμαχίαν αὐτῷ προσελ- 

ϑεῖν τριῶν μηνῶν σπονδὰς πρὸς Κροῖσον ἐποιήσατο. 
12 Ὅτι «Αὐτοφραδάτης πάντας τοὺς συμμισϑοφόρους ἐξ- τ, 91, 8 

αγαγεῖν βουλόμενος ἐπὶ μάχην ἐκήρυττεν, ὡς ἕνεκα ἀριϑμοῦ 
ποιοῖτο τὴν ἔξοδον. ἐκ τούτου σπουδῇ πάντες προῆλϑον. 15 

τῷ τοιούτῳ πλήϑει τοὺς ἐναντίους ἐξέπληξεν. 

M - - Ἁ , - » 

18. Περὶ τοῦ καιροῦ καὶ τόπου τῆς ucyng. 

1 Ὅτι “υκοῦργος παρήγγειλεν ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς μὴ πολ- 1, 16,3 
λάκις στρατεύειν λέγων πρὸς τοὺς οἰκείους “ἵνα μὴ τοὺς 

πολεμίους πολεμεῖν διδάξωμεν.ἢ 20 
2 Ὅτι “Δεωνίδας ἐν Θερμοπύλαις παραταξάμενος τῇ στε- 1,82,1 

νότητι τοῦ χωρίου ἀχρεῖον ἐποίησε τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων. 
9 Ὅτι Ἐπαμινώνδας ἀεὶ τὴν δύναμιν ἅμα ἡλίῳ προῆγεν 2,5: 

πείϑων πάντας. ὡς οὐδέποτε κλέψαι βούλοιτο πόλεμον. ἐν 
Πελοποννήσῳ δὲ νυκτὸς ἀναστὰς ἐπέϑετο τοῖς πολεμίοις ἔτι 25 

καϑεύδουσιν. 
4 Ὅτι Ἰφικράτης, εἶ μὲν ἀγυμνάστοις παρετάττετο ἔχων 8,9, 18 
ἠσκημένους, οὐ παραχρῆμα συνῆπτε τὸν πόλεμον, εἰ δὲ προ- 
γεγυμνασμένοις ἔμελλε μάχεσϑαι αὐτὸς ἔχων στρατιώτας ἀγυ- 
μνάστους, συνεπλέκετο παραχρῆμα εἰς μάχην. 80 

1 Περσαγάδας H. 



Excerpta Polyaeni 13, 5—14, 1. 445 

3, 10, 3 Ὅτι Τιμόϑεος “μετὰ σπουδῆς ἐποίει τὰς πρὸς τοὺς πο- 

λεμίους ἐκδρομὰς, ἵνα τῶν ἀπροϑύμων ἀπομενόντων μετὰ 

τῶν προϑυμοτάτων μάνων μάχοιτο. 
8, 11,6 Ὅτι Χαβρίας εἰς πολεμίαν χώραν ἐμβαλὼν καὶ λείαν O 

5 πολλὴν συναϑροίσας. ἐπειδὴ ὑφεωρᾶτο καταδιωχϑῆναι ὑπὸ 
τῶν πολεμίων. τοὺς ἰδίους στρατιώτας δειπνοποιήσας καὶ 

συντάξας ἐπορεύετο᾽ τῶν ἐναντίων δὲ καταλαβόντων μετὰ 
σπουδῆς καὶ διεσπαρμένων καὶ πρὸς μάχην ὄντων ἀχρήστων 
συμβαλὼν πόλεμον τοὺς πλείστους αὐτῶν διέφϑειρεν. 

4, 8, δ Ὅτι "Avviyovog εἰ μὲν εἶχεν μείξονα δύναμιν, σχολαιό- 1 
11 τερον τὸν πόλεμον ἐχρῆτο. εἰ δὲ ἀσϑενεστέραν, νέους καὶ 

φιλοκινδύνους τὰς ἐπιϑέσεις ποιεῖν προετρέπετο. 
4, 6, 20 Ὅτι ὃ αὐτὸς βουλόμενος τὰς iAOdveg λαβεῖν τῷ τοῦ 8 

φϑινοπώρου καιρῷ ἐσπείσατο πρὸς ᾿4ϑηναίους. of δὲ εἰρήνην 
16 προσδοκῶντες καὶ σπείραντες τὸν σῖτον ὀλίγον ἐφύλαξαν προσ- 

δοκῶντες ϑερίσαι. ἐπεὶ δὲ ἤκμαξον of καρποὶ, ᾿Αντίγονος 
δῃώσας τὰς χώρας ἄνευ μάχης ἔλαβεν τὰς ᾿4ϑήνας. 

8,10, 8 Ὅτι Μάριος, ἡνίκα τοῖς ἀπὸ τῶν χειμερίων τόπων ὥρμη- 9 
μένοις ἔμελλεν συνάπτειν πόλεμον, ἐν μεσούσῃ ἡμέρᾳ καύ- 

20 ματος ἡλιακοῦ ὑπόντος συνῆπτε τὸν πόλεμον, ὡς ἂν τῷ 
ἀήϑει τῆς ἡλιακῆς ϑέρμης καταϑαλπόμενοι, o? πολλάκις καὶ 

τὰς ἀσπίδας ὑπὲρ κεφαλῆς ἐν τούτῳ προετίϑουν, εὐαλω- 
τότεροι γένοιντο. 

14. Προτροπὴ εἰς ἀνδρείαν καὶ πειϑανάγκην. 

1,88 Ὅτι “Δεωτυχίδης περὶ Μυκάλην τῶν Ἑλλήνων ναυμα- 1 
20 χούντων καὶ τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων φοβουμένων γνώμῃ 

μᾶλλον ἢ φόβῳ μετέβαλεν ἁπάντων τὸ φρόνημα πλασάμενος 
ἀγγελίαν ἥκειν, ὡς τῶν ἐν Πλαταιαῖς Ἑλλήνων τοὺς Πέρσας 
νενικηκότων. οἱ δὲ Ἴωνες τῇ ἀγγελίᾳ ϑαρρήσαντες ϑαρσα- 

30 λεώτερον ἐπέϑεντο τοῖς Ἕλλησι καὶ τῆς μάχης ἐκράτησαν. 

5 ὑφορᾶτο H | 11 τῷ πολέμῳ Polyaen.| 18 ὁ αὐτὸς] αὐτὸς 
H | 18 ἱΜαρικὸς H. 



446 Excerpta Polyaeni 14, 2— 7. 

2 Ὅτι Μυρωνίδης ᾿Αϑηναίους ἦγεν ἐπὶ Θήβας καὶ moo- 1,952 
ελϑὼν εἴς τι πεδίον ἐκέλευσεν αὐτοὺς ϑεῖναι τὰ ὅπλα καὶ 

περισκοπεῖν ἐν κύχλῳ. τῶν δὲ περισκοπούντων ᾿δρᾶτε, ἔφη, 
τὸ πεδίον ὅσον. πολεμίων ἵππους ἐχόντων, ἂν μὲν φεύ- 
yousv, ἀνάγκη διωκόντων τῶν ἱππέων ἁλῶναι, ἂν δὲ μέ- 5 
νῶμεν, πολλαὶ τοῦ νιχᾶν ἐλπίδες. καὶ συμβαλὼν ἐνίκησεν. 

3 Ὅτι ᾿Δ4γησίλαος περὶ Κορώνειαν παρετάσσετο᾽ ἧκέν τις 3,1, 8 
ἀγγέλλων, ὡς ὃ ναύαρχος ἡττηϑεὶς ὑπὸ Φαρναβάζου τέ- 
ϑνηκεν. ὅπως οὖν μὴ τῷ τούτου ϑανάτῳ ὃ λαὸς ἀϑυμήσῃ;, 
᾿Δγησίλαος τἀναντία πρὸς τοὺς στρατιώτας ἀγγέλλεσϑαι "en 10 

ἔταξεν, ὡς “ακεδαιμόνιοι ἐνίκησαν. ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτὸς 

προῆλϑεν ἐστεφανωμένος καὶ ἔϑυεν χαριστήρια καὶ τοὺς 
φίλους ἐκ τῶν μερίδων ἐδεξιοῦτο. ἔκ τούτου προϑυμότερον 
ὁ αὐτοῦ στρατὸς [iv] τῇ Κορωνείᾳ παρετάσσετο. 

- Ὅτι Ἐπαμινώνδας ἔν μάχῃ ἰσόρροπον τὸ ἔργον ἰδὼν 3,8,2. 
ἠτήσατο ἕν βῆμα χαρισϑῆναι αὐτῷ τοὺς στρατιώτας. οἵ δὲ 16, 
τοῦτο ποιήσαντες ἐνίκησαν κατὰ κράτος. 

5 Ὅτι ὃ αὐτὸς [τοῖς Θηβαίοις πρὸς] τοὺς ἐπιόντας Ζακε- 2, 3,6 

δαιμονίων ἐν τοῖς Pond. παλαίειν προσέτασσεν. οἱ δὲ 

εὐκόλως «αταβάλλοντες αὐτοὺς ἐδιδάχθησαν χαταφρονεῖν 20 

αὐτῶν, καὶ ὡς ἀνδρειότεροι τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ϑαρ- 
ροῦντες ἐξήνεγκαν. 

6 Ὅτι ὃ αὐτὸς μέλλων πρὸς πλείονας παρατάσσεσϑαι παρ- 3, 8,8 
εσκεύασεν ἄνδρα ἀγνῶτα ἐστεφανωμένον προελϑόντα ἀπαγ- 
γεῖλαι καὶ εἰπεῖν, ὡς Τροφώνιός σοι τὴν νίκην ἀγγέλλεται" 25 
καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ ϑαρσαλεωτέρους τοὺς στρατιώτας 
ποιήσας ἐκράτησε τῶν πλειόνων πολεμίων. 

T Ὅτι ὃ αὐτὸς προτρέπων Θηβαίους πρὸς “ακεδαιμονίους 2,3, 15 

ὁρμῆσαι μέγιστον ἔχιν συλλαβὼν καὶ τὴν κεφαλὴν συνϑλάσας 
ἔδειξεν αὐτοῖς “δρᾶτε, εἰπὼν. ὅτι τῆς κεφαλῆς τοῦ ϑηρίου 30 

1 προσελθὼν H| 4 πολεμίους Ἡ | 14 [iv] inserui | 16 τοῖς 
στρατιώταις H | 18 [τοῖς Θηβαίοις xe] inserui | 27 ποιήσας 
ἐκράτησε scripsi; ἐποίησεν κρατήσας 

τ. nu 



Excerpta Polyaeni 14, 7—13. 441 

ϑλασϑείσης ἄχρηστον τὸ λοιπόν. οὕτω δὴ ἐὰν τὰς πολεμίων 
κεφαλὰς συντρίψωμεν, οὐδὲν μέγα γένοιτο ἐκ τοῦ ὑπο- 
δεεστέρου τῶν συμμάχων πλήϑους.᾽ τούτῳ τῷ παραδείγματι 

προϑύμους ἀπεργασάμενος τοὺς στρατιώτας συμβαλὼν κατὰ 
ὅ χράτος ἐνίκησεν. 

2, ὅ,1 Ὅτι χρὴ τοὺς φιλοῦντας καὶ φιλουμένους καὶ συγγε- ὃ 

νεῖς συντάσσειν ἐν ταῖς φάλαγξιν, ὕπως ὑπεραποϑνήσκοιεν 
ἀλλήλων. 

8,9, 12 Ὅτι Ἰφικράτης μετὰ πλειόνων μέλλων συνάπτειν πόλε- 9 
10 μον τάφρον βαϑεῖαν ὀπίσω τῆς φάλαγγος ὥρυξεν, ὡς ἂν 

πάντες τὸ φεύγειν ἀπελπίσαντες γενναιότερον ἀγωνέίξωνται. 
3, 9, 14 Ὅτι ὃ αὐτὸς πολεμίους τρεψάμενος καὶ εἴς τινα στε- lO 

νὸν τόπον συνελάσας ἔξοδον μὴ ἔχοντα προετρέψατο δοῦναι 
πάροδον φυγῆς τοῖς πολεμίοις εἰπὼν" “μὴ ἀναγκάσωμεν τοὺς 

1ὅ πολεμίους ἀγαϑοὺς γενέσϑαι.ἢ 
8, 9, 21 Ὅτι ὃ αὐτὸς ὀλίγους ἔχων στρατιώτας καὶ τούτους ἀϑυ- 11 

μοῦντας βουλόμενος παραϑαρρῦναιν ἐκέλευσεν αὐτοὺς ὅσον 
ἕκαστος ἔχει ἀργύριον ἢ χρυσίον αὐτῷ παρασχεῖν ὡς δι᾽ 
αὐτοῦ προδοσίαν τοῖς πολεμίοις διαπράξεσθαι, ὅπερ καὶ 

20 ἀποστεῖλαι ἐσκήψατο. οὗ δὲ στρατιῶται πιστεύσαντες, ὡς 
ἔχοιεν τοὺς προδώσοντας ϑαρσαλεώτερο; πρὸς τὴν μάχην 
ἐγένοντο. 

8, 9,21 Ὅτι ὃ αὐτὸς ὑπέσχετο τοῖς στρατιώταις τὴν νίκην, ἐὰν 12 
πιστεύσαντες αὐτῷ, ἡνίκα τὸ σημεῖον Gom, ἕν βῆμα μόνον 

25 προβῶσιν. ἦν μὲν ἐπὶ δοπῆς ὀξυτάτης ἡ μάχη. ὃ δὲ τὸ 
σημεῖον ἄρας προβάντων τῶν στρατιωτῶν καὶ τοὺς πολεμίους 
ὠσάντων εἰς φυγὴν ἔτρεψεν. 

8, 9, 81 Ὅτι ὃ αὐτὸς οὐ μόνον ἐκ τῶν λαφύρων ἐφιλοφρονεῖτο 18 
τοὺς στρατιώτας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν δωρεῶν, ἃ παρ᾽ ἕτέρων 

80 ἐδέχετο, κηρύττων δὲ ἐν αὐταῖς ταῖς μάχαις σιγὴν ἐπηγγέλ- 
λετο τῷ ἀριστεύοντι ἄϑλον μεγαλοπρεπές. 

7 τάσσειν H | 19 διαπράξασθαι H | 25 προσβῶσιν et 26 
προσβάντων H | 27 ἔτρεψαν H | 28 ἐφιλοφρονείτω 

"————— dod" 



448 Excerpta Polyaeni 14, 14-—19. 

14 Ὅτι Τιμόϑεος ἐν ἑορτῇ μυρρίνῃ στεφανώσας τὰς τριήρεις 3, 10, 4 
ἦρεν τὸ σημεῖον πληροφορήσας τοὺς στρατιώτας, ὡς ἐν ταύτῃ 
τῇ ἡμέρᾳ τὸ ϑεῖον ἕξουσι σύμμαχον. 

15 Ὅτι Περδίκκας, ἐπειδὴ τῶν Μακεδόνων ἁλισκομένων «, 10,1 
παρὰ τῶν ἐναντίων εἶδεν, ὅτι λύτροις ἀπελύοντο, ἐπεκηρυ- 5 
κεύσατο δι᾿ αὐτομόλου ἀγγεῖλαι, ὡς of πολέμιοι λύτρα μὴ 
προσίενται. ἀλλ᾽ ἐψηφίσαντο τοὺς αἰχμαλώτους κτείνειν. οἵ 
Μακεδόνες ἀπογνόντες τὴν ἐκ τῶν λύτρων σωτηρίαν εὐτολ- 
μότεροι πρὸς τὰς μάχας ἐγένοντο ὡς ἐν μόνῳ τῷ νικᾶν 
ἔχοντες τὸ σώξεσϑαι. 10 

16 Ὅτι Πυλυσπέρχων μέλλων προϑυμοτέρους ποιῆσαι τοὺς 4, 14 
στρατιώτας πῖλον ᾿Δρκαδικὸν ἐπυϑέμενος καὶ βακτηρίαν λαβὼν 
ἔφη ἱπρὸς οὃς μὲν κινδυνεύειν μέλλομεν, ὦ συστρατιῶται, 

τοιοῦτοι τυγχάνουσιν. ταῦτα δὲ ἀποβαλὼν καὶ τὴν πανο- 
πλίαν ἀναλαβὼν “οἵ δὲ μέλλοντες πολεμεῖν πρὸς αὐτοὺς 15 
τοιοῦτοι. ὅπερ ἀκούσαντες οἵ στρατιῶται ἠξίωσαν μηκέτι 
μέλλειν. 

11 Ὅτι Δαφναῖος ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως πρὸς τὸ εὐώνυμον 5,1 
ἐλϑὼν ἤγγελλε τοῖς στρατιώταις ὡς τῶν δεξιῶν νενικηκότων. 

of δὲ τὸν στρατηγὸν ἀληϑῆ λέγειν ὑπολαβόντες προϑυμο- 20 
ποιήσαντες ἑαυτοὺς ἐτρέψαντο τοὺς πολεμίους. 

18 Ὅτι Κλείταρχος προσελθόντων τῶν πολεμίων. ἵνα μὴ δ, 34 
γένηται τειχήρης; προήγαγε τὴν δύναμιν ἔξω τοῦ τείχους καὶ 
κλείσας τὰς πύλας καὶ βαλὼν βαλανάγρας ὑπόψιν πάντων 
εἰσήγαγε ταύτας εἰς τὴν πόλιν. of δὲ μαϑόντες. ὡς οὐκ 25 

ἔχοιεν ἐλπίδας ἔσω τῆς πόλεως φυγεῖν, ἐνίκων μαχόμενοι. 
19 Ὅτι Δεύκων προτάξας τοὺς ὁπλίτας ὑπέταξεν αὐτοῖς ἐκ 6, 9,4 

τῶν Σκυϑῶν ἑτέρους φανερῶς παραγγείλας ὡς, ἐὰν οἱ ὅπλῖ- 
ται ὀκνῶσιν, τηνικαῦτα τοξεύειν καὶ κτιννύειν αὐτούς. τοῦτο 
μαϑόντες οἵ ὁπλῖται εὐρώστως τοὺς πολεμίους μαχεσάμενοι 80 
ἐνίκησαν. 

* προσίονται H | 9 τὸ νικᾶν H | 18 Παφναιὸς Η | 21 ἐστρέ- 
ψαντο H | 23 προσήγαγεν H | 29 κτειννύειν H. 



Excerpta Polyaeni 14, 20— 25. 449 

&est in Ὅτι ᾿Αννίβας ἔπειϑε τοὺς ἰδίους, ὡς of κατὰ πόλεμον 20 
Micibus εὐψύχως ἀποθνήδκσοντες ἀναβιώσκουσι μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον, 
| καὶ δή move γενναίῳ στρατιώτῃ γενναίως ἀποϑανόντι ὅμοιον 

εὑρὼν ἔπεισε λέγειν, ὡς ὃ προτελευτήσας ἐστέν. 

7, 6,1 Ὅτι Κῦρος Μήδοις παραταξάμενος καὶ τρὶς ἡττηϑεὶς, 21 
6 ἐπειδὴ τὸ τέταρτον προσβαλὼν πάλιν εἶδεν τοὺς Πέρσας 

φεύγοντας. τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς παῖδας προῦπαν- 

vüv ἐκέλευεν. οἵ δὲ τῇ συμπαϑείᾳ τούτων ἀναστρέψαντες 
τελείαν νίκην Μήδους ἐνίκησαν. 

TOM "dom 

(7,85, 1 Ὅτι Βρέννος Γαλατῶν βασιλεὺς τοὺς ἐκ τῶν αἰχμαλώ- 22 
11 τῶν ἐλαχίστους καὶ ἀσϑενεστέρους τριβώνια δυπῶντα περι- 

βεβλημένους [προαγαγὼν αὐτοῖς] παρίστα τῶν Γαλατῶν τοὺς 
μεγίστους καὶ Γαλατικὴν ὅπλισιν ἔχοντας. καὶ τοῦτο ποιήσας 
“ἡμεῖς, εἶπεν. of τηλικοῦτοι καὶ τοιοῦτον ὀκνήσομεν πρὸς 

16 τοὺς οὕτως ἀσϑενεῖς καὶ μικροὺς moÀsusiv; καὶ τῷ τοιούτῳ 

τρόπῳ προϑυμοτέρους ποιήσας ἐνίκησεν. 

7f, 95,2 Ὅτι ὃ αὐτὸς κατελϑὼν εἰς “Ελλάδα καὶ ϑεασάμενος κατεί- 28 

δωλον τὴν πόλιν τοὺς ληφϑέντας τῶν αἰχμαλώτων ἠρώτα. 
εἰ στερεὸν εἴη τὸ τῶν εἰδώλων χρυσίον" τῶν δὲ φησάντων. 

20 ὡς τὰ μὲν αὐτῶν χαλκός ἐστι, τὰ δὲ ἄργυρος, ἔξωϑεν δὲ 
κεχρύσωνται, αὐτὸς τἀναντία λέγειν παρήγγειλεν, ὡς ἅπαντα 
χρυσός ἐστι σφυρήλατος. καὶ δὴ xev ἐνώπιον πάντων ἐρω- 
τηϑέντες καὶ ὡς ἐδιδάχϑησαν εἰπόντες, ἔπεισε προϑυμότερον 
τοὺς στρατιώτας μάχεσϑαι ὡς ληψομένους χρυσοῦ μοίρας 

25 μεγίστας. 

τ, 45, 2 Ὅτι τῶν Περσῶν Μήδοις παρατασσομένων καὶ τραπέν- 24 
vov αἵ Περσίδες ἀπαντῶσαι τοῖς φεύγουσιν ἀνασυράμεναι 

τοὺς χιτωνίσκους ἔφασαν "moi φεύγετε; ἢ ὅϑεν ἐξέδυτε, πάλιν 
; ἐκεῖ καταδῦναι σπεύδετε: ὃ λόγος τῶν γυναικῶν σχυνε τοὺς 

80 φεύγοντας καὶ ἀναστρέψαντες κατὰ κράτος ἐνίκησαν. 

ES. 9,3 Ὅτι Σύλλας Ῥωμαίους ἄγων, ἐπειδὴ τραπέντας εἶδεν, 2D 

ἴ προὐπαντῶν H.| 9 ΠἼήδοις H 12 [προαγαγὼν αὐτοῖς] inserui. 
PoLvAENVS, ed. Melber. 29 



450 Excerpta Polyaeni 14, 25—31. 

τοῦ ἵππου καταβὰς καὶ πρὸς τοὺς πολεμίους εἰσιὼν ἔφη τοῖς 
φεύγουσιν" *duol μὲν ἐνταῦϑα καλὸν, ὦ Ῥωμαῖοι, τελευτᾶν, 
ὑμεῖς δὲ τοῖς πυνϑανομένοις “ποῦ προδεδώκατε Σύλλαν: 
μέμνησϑε λέγειν ὡς ἐν Ὀρχομενῷ.᾽ τοῦτον τὸν λόγον καται- 
δεσϑέντες ἀνέστρεψαν καὶ προϑύμως συμβαλόντες ἐτρέψαντο 5 
τοὺς πολεμίους. 

26. "Ou Μάριος ἀήϑεσι καὶ ἀγρίοις βαρβάροις μέλλων παρα- 8, 10, 
τάσσεσϑαι οὐ συνέβαλεν εὐθέως τὴν μάχην. ἀλλ᾽ ἐκέλευσε 
πόρρωϑεν ἱσταμένους τοὺς στρατιώτας ἐϑίζεσϑαι τῆς τούτων 
μορφῆς. ὡς ἂν τὸ ϑάμβος αὐτῶν ἐκλύσαντες καταφρονῶσι. 10 
χαὶ τούτου γενομένου δέκα μυριάδας τῶν πολεμίων ἔκτεινε. 
πολλοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβεν. 

21 Ὅτι Σκιπίων στρατιώτην ἰδὼν χάρακα κομίζοντα *9AL- 8,16. 
βεσϑαί μοι δοκεῖς, εἶπεν, ὦ συστρατιῶτα, ἀχϑοφορῶν᾽. τοῦ 

δὲ “καὶ πάνυ᾽ φήσαντος “εἰκότως, ἔφη, ἐν γὰρ τῷ ξύλῳ 15 
τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἔχεις, οὐκ ἐν τῇ μαχαίραΐ. 

28 Ὅτι ὃ αὐτὸς στρατιώτην ἰδὼν μέγα φρονοῦντα ἐπὶ, 16, 
ϑυρεῷ κεκοσμημένῳ “αἰσχρὸν, ἔφη. Ῥωμαῖον ἄνδρα τῇ ài 
στερᾷ μᾶλλον ἢ τῇ δεξιᾷ πιστεύειν᾽. 

29 Ὅτι Καῖσαρ παρατασσόμενος δρῶν τοὺς στρατιώτας φεύ- 8, 23, 
γοντας τοῦ ἵππου καταβὰς ἐβόησεν “ἐμὲ, ὦ συστρατιῶται, 21 
καταλιπόντες ταῖς χερσὶ τῶν πολεμίων φεύγειν μὴ αἰδεῖσθε: 

τὸν τοιοῦτον λόγον αἰδεσϑέντες ἀνέστρεψαν πάλιν πρὸς τὴν 

μάχην. 
80 Ὅτι ὁ αὐτὸς τοὺς στρατιώτας ἐχάλει συστρατιώτας τῷ 8. 38, 

ἰσοτίμῳ τοῦ ὀνόματος προϑυμοτέρους ποιῶν. 26 

31 Ὅτι ὃ αὐτὸς, ἡνίκα τεϑορυβημένους ἑώρα τοὺς στρα- 8, 38, 
τιώτας ὡς προσδοκωμένης τοῖς πολεμίοις μείζονος δυνάμεως. 
οὐ μόνον ἔξαρνος οὐκ ἦν, ἀλλὰ καὶ πλείονα ὄγκον προσ- 
τιϑεὶς καὶ μεγαλύνων ἐθάρσυνεν, ὡς πρὸς πλείονας χρὴ 80 
γενναιότερον ἀγωνίξεσϑαι. 

10 καταφρονοῦσι H | 22 αἰδῆσϑε H. 



H Excerpta Polyaeni 15, 1— 5. 451 

- 15. Φαντασία πλήϑους. 

146. Ὅτι τοῦτο ποιεῖ, εἰ τοῖς κτήνεσι ἀσιτεῖν πρὸς μίαν 1 
ἡμέραν ποιήσῃ, νυκτὸς δὲ ἀρχομένης ἐάσῃ πρὸς τροφὴν, 
ὥστε τὰ χτήνη πεινῶντα, τῶν δεσμῶν ἀπολυϑέντα, πόας καὶ 

ὅ νομῆς λαβόμενα ἀνασκιρτῶσι xal ψόφον ἐγείρουσι πολύν. 
πρὸς τούτοις δὲ καὶ στρατιώτας ἄλλον ἀλλαχοῦ σκεδασϑέντες 

διπλᾶ καὶ τριπλᾶ πυρὰ ἀνακαῦσαι. 
[π1.11 Ὅτι ᾿Δγησίλαος πλῆϑος ἱππέων βουλόμενος τοῖς πολε- 2 

μίοις παραδεῖξαι εἰς διφαλαγγίαν τοὺς πρωτοστάτας τῶν 

10 ἱππέων τάξας ὑπέταξεν ὄνους τε καὶ ἡμιόνους ἐπιβάσας 

ἄνδρας us9' ὁπλίσεως ἱππικῆς καὶ τοὺς ἀχρηστοτέρους τῶν 
ἵππων καὶ ἕτερα ξῷα φαντασίαν παρέχοντα πλήϑους ἵἔππι- 
κοῦ, ἣν καταπλαγεὶς ᾿Δέροπος ἐσπείσατο τὴν δίοδον. 

8,9, 19 Ὅτι ᾿Ιφικράτης, εἰ uiv πλείονας ἐκέκτητο στρατιώτας ὃ 
15 καὶ λαϑεῖν ἐβούλετο τοῖς πολεμίοις, δύο στρατιώτας μίαν 

στιβάδα ποιεῖν προσέτασσεν, εἰ δὲ πολὺ πλῆϑος παραδεῖξαι, 
τὸν ἕνα ἀτρστηδτην δύο στιβάδας ποιεῖν᾽ καὶ ταχέως ἐξ 

ἄλλου χωρίου εἰς ἄλλο μεϑίστατο. 
9,9, 42 Ὅτι ὃ αὐτὸς νύχτωρ ἐπιϑέσϑαι μέλλων τοῖς πολεμίοις 4 

20 προσέταξε σαλπιγχτὰς ἄλλον ἀλλαχοῦ .διασκορπισϑέντας κατὰ 

διαφόρους τόπους σαλπίζειν διάφορα. τῶν δὲ πολεμίων ὧδε 

κἀκεῖσε πρὸς τὰς φωνὰς χωριξομένων, ἐπειδὴ ὀλιγωϑέντας 
εἶδε τοὺς ἐν τῷ χάρακι, προσβαλὼν κατὰ κράτος ἐνίκησεν. 

4,8,4 Ὅτι Εὐμένης τὴν δύναμιν κατὰ κώμας χειμάσουσαν O 
25 ἀποστείλας. τῶν πολεμίων αὐτῷ ἐξαίφνης περιελϑόντων, 

βουλόμενος πεῖσαι. ὡς πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῷ περισυνέστη, 
ἀποστείλας νύχτωρ τοὺς ἰδίους παῖδας πῦρ ἐν ἀγγείοις ἔχον- 
τας εἰς τὰ μετέωρα καὶ ἄπωϑεν ὕρεια διαστάντας ἀπ᾽ ἀλλή- 
Àov ὅσον πήχεις εἴκοσιν ὕλην ἱκανὴν καῦσαι προσέταξεν, τὰ 

80 δὲ πυρὰ πρώτης μὲν φυλακῆς ἐκκαῦσαι σφοδρότερον, δευ- 

2 τοῖς κτήνεσι τοῖς H || 18 ᾿δερωπὸς H || 24 χειμάσασαν H | 
28 ὅρια H. 

29* 
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τέρας δὲ ἐλλαττότερον, τρίτης δὲ μικρὰ παντάπασιν ὡς τὴν 

μίμησιν ἀληϑινῇ στρατοπεδείᾳ προσεοικέναι. ταῦτα δρῶντες 

of πολέμιοι καὶ τὴν δύναμιν ἐπισυνῆφϑαι τῷ Εὐμένει νομί- 
σαντες μὴ ϑαρρήσαντες ἐπιϑεῖν ἀνεχώρησαν. 

6 Ὅτι Πτολεμαῖος Περδίκκου κατὰ Μέμφιν διαβαίνοντος 4,196 
τὸν ποταμὸν συναγαγὼν ἔκ τῆς χώρας συφόρβια, βουκόλια 6 
καὶ ἑτέρας κτηνῶν ἀγέλας προσέταξεν ἑκάστῳ foo φρυγάνου 
φορτίον ἐκδῆσαι, ὅπως ἐπισυρόμενον κονιορτὸν ἐγείρῃ πλεῖ- 
στον. αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τῶν ἱππέων τοὺς λοιποὺς. ὅσους 

εἶχε, τολμηρῶς τοῖς πολεμίοις προσήνεγκεν. of δὲ πολὺ 10 
πλῆϑος ἐκ τοῦ κονιορτοῦ ἐπιέναι νομίσαντες, ἀλλὰ καὶ τὴν 

τοῦ Πτολεμαίου τόλμαν ἐκεῖθεν ὑποπτεύσαντες αὐτίκα ἔφυ- 
yov, καὶ of πλεῖστοι αὐτῶν διεφϑάρησαν. 

1 Ὅτι Τύννιχος πόλεως αὐτῷ ἐν παραϑαλασσίᾳ πολιορ- ὅ, 38 
κουμένης βουλόμενος τῆς πολιορκίας ἀπολυτρώσασϑαι μίαν 15 

ναῦν κεκτημένος καὶ ἀναχϑεὶς im αὐτῆς, ἐν διαφόροις σκά- 
φεσιν ἀνὰ ἑνὸς ἐμβιβάσας ἀνδρὸς μετὰ ἑνὸς σαλπιγχτοῦ δια- 
στήσας συμμέτρως ἐκέλευσεν, ἡνίκα αὐτὸς ἀποσημάνῃ, δια- 
δεξαμένους καὶ αὐτοὺς ὑποσημαίνειν παραλλάσσοντας τοὺς 
χρόνους, ὡς μὴ σάλπιγγος μιᾶς προσπίπτειν ἦχον, ἀλλὰ 20 
πλειόνων. τούτῳ τῷ τρόπῳ οἵ πολιορκοῦντες νομίσαντες ἐπί- 
πλουν εἶναι στόλου μείξονος καταλιπόντες τὴν πόλιν ᾧχοντο. 

8 Ὅτι Τριβαλλοῖς Σκύϑαι παρατάσσεσϑαι μέλλοντες παρήγ- 7,44, 1 
γειλαν τοῖς γεωργοῖς καὶ τοῖς ἵἱπποφορβοῖς, ἐπειδὰν ᾿αἴσϑων- 
ται συμβάλλοντας αὐτοὺς, ἐπιφανῆναι πόρρωϑεν τὰς ἀγέλας 25 
τῶν ἵππων ἐλαύνοντας. οὃς ἰδόντες of πολέμιοι καὶ πλῆϑος 
ἱππέων καὶ πεζῶν εἶναι νομίσαντες ἔφυγον. 

9 Ὅτι καὶ Καῖσαρ τοὺς πολεμίους ὁρῶν πολλοὺς ἱππεῖς 8, 8, 
ἔχοντας, αὐτὸς δὲ ὀλίγους ἔταξεν ἔμπροσϑεν τῶν ἱππέων 

λόχους τέσσαρας πεξῶν παραγγείλας μηδὲν ἄλλο δρᾶν ἢ τοῖς 80 
ποσὶν ἐγείρειν πλῆϑος κονιορτοῦ. 

14 Τυρήννιχος H | 20 εἶχον H | 22 στόλον H. 
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É 16. Φαντασία ὀλιγότητος. 

VS Ὅτι ἐν μὲν ναυσὶ χρὴ συξεῦξαι τὰς ναῦς καὶ κατὰ δύο 1 
i E 
5252 tv ἱστίον ἐξαρτῆσαι. 
8,99, 7 Ὅτι Καῖσαρ πολεμῶν Γαλάταις καὶ βουλόμενος δόξαν 2 

ὅ ἐμποιῆσαι, ὡς ὀλιγωτέρους ἔχοι, τὸν μὲν χάρακα στενώτατον 
διετείχισεν, αὐτὸς δὲ χωρίον ὑπερδέξιον δασὺ καταλαβόμενος 
μετὰ τῶν πλειόνων στρατιωτῶν ἐκέκρυπτο᾽ ἔκ δὲ τοῦ χάρα- 
xoc προελϑόντες ὀλίγοι ἱππεῖς καὶ τοὺς πολεμίους ἐκκαλού- 

μένον σκιρτῶντες ἐπαναστῆναι προυτρέψαντο. αὐτὸς δὲ ἐξαί- 
10 gvmg προσπεσὼν κατὰ νώτου καὶ ἐν μέσῳ τοὺς βαρβάρους 

καταλαβὼν τοὺς πλείονας διέφϑειρεν. 

11.  Τακχτικᾶ. 

19.1.3 Ὅτι “ακεδαιμόνιοι Θηβαίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις mogeráo-1 
covro, ὧν ἡγεῖτο Χαβρίας καὶ Γοργίδας, οἱ καὶ παρήγγειλαν 

15 τοὺς αὑτῶν στρατιώτας μὴ προδραμεῖν, ἀλλὰ μένειν ἡσυχῆ 
τὰ δόρατα ὀρϑὰ προτειναμένους. οἵ δὲ ἐναντίοι τὸ στάσι- 
μον καταπλαγέντες τῆς μάχης ἀνεχώρησαν. 

2,10,4 Ὅτι Κλεανδρίδας. “ευκανοῖς πολεμῶν καὶ ὀλίγους παρα- 2 
δεῖξαι τοὺς οἰκείους μηχανώμενος πρὸς τὸ ἐκκαλέσασϑαι τοὺς 

20 ἐναντίους παρήγγειλεν εἰς βάϑος πυκνῶσαι τὴν φάλαγγα" οἵ 
δὲ πολέμιοι ὑπερκεράσαι βουλόμενοι, αὐτὸς τοὺς ἐπιστάτας μετα- 
βαίνειν εἰς παράταξιν προτρεψάμενος κατὰ πολὺ ποιήσας 

β ἐπιμηκεστέραν τὴν ἰδίαν φάλαγγα ὑπερφαλαγγήσας καὶ κυ- 
| χλωσάμενος ἐνίκησεν. 
4, 3,92 Ὅτι ᾿Αλέξανδρος iv τῇ πρὸς Πῶρον μάχῃ τὸ uiv ἵπεαι- ὃ 
) 26 κὸν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μέρους ἔταξεν iv μετώπῳ. τὸ δὲ λοιπὸν 

ἐν ἐπικαμπίῳ, τὴν δὲ φάλαγγα καὶ τοὺς ἐλαφροὺς ἐπὶ τοῦ 
ἀριστεροῦ κέρως ἔστησε καὶ ἀπὸ τούτων ἐπικάμπιον ἔταξεν. 

9 σκιρτῶντας H | προυτρέψατο H | 15 αὐτῶν H || 23 ὑπερ- 
φαλαγγίσας H | 21 »«uzío H. 
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5 

στρατιῶτας εἰς τὰ σκηνώματα τῶν ἐναντίων, δεικνὺς ἄλλον 

ἀλλαχοῦ πεπτωκότα ἐκ τοῦ διεσπάσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, παι:- 
δεύων τοὺς οἰκείους μὴ διασπᾶν τὴν παράταξιν ὡς μέγαν 10 
φέροντα τὸν κίνδυνον τὸν τοιοῦτον διασπασμόν. 

- , M , L4 2. 4 * 
ταξιν ποιεῖν γεγυμνασμένους τοὺς οἰκείους ἔχων. ἐπὶ πολὺ 

ἐξέτεινε τὸν χρόνον τῆς παρατάξεως; ὡς ἂν τῷ τοιούτῳ τρόπῳ 
ἐχλύῃ τοὺς ἐναντίους. ἡνίχα δὲ ἀγυμνάστους κεκτημένος 15 

γεγυμνασμένοις ἔμελλε παρατάσσεσϑαι ἔσπευδε τὴν μάχην. 

ἐστι σῶμα xol τηρεῖ τὸν συνασπισμὸν, διαλυϑὲν δὲ καὶ τὴν 
8 v n, 3 , - , er 

καϑ ἕνα δώμην ἀπόλλυσι τῶν μαχομένων ἕκαστος. 

γελμα τοῖς οἰκείοις δέδωκεν, ἵνα, ἡνίκα ἐγγὺς γένωνται τῶν ?1 
πολεμίων, γόνυ κλίναντες τοῖν χεροῖν διατρίβωσι τὴν γῆν, 

ἡνίκα δὲ ἡ σάλπιγξ ὑποσημήνῃ, τότε μετὰ ϑυμοῦ καὶ ἀν- 
δρείας τοῖς πολεμίοις προσβάλλειν. τοῦτο ποιήσαντες εἰς 
ἔχπληξιν ἔφερον τοὺς πολεμίους σχῆμα προσκυνούντων τῶν 25 

ἀντιπαραταττομένων νομίζοντας. καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἰσχὺν 
ἐξέλυσαν καὶ ταῖς γνώμαις ἐγένοντο μαλακώτεροι ἐπὶ τοσοῦ- 
τον, ὥστε καὶ τὸν βασιλέα αὐτῶν μεγαλαυχεῖν ὡς ἀμαχητὶ 
νενικηκότα τὸν πόλεμον. τοῦ δὲ συνθήματος γενομένου 
ἐξαίφνης οἵ Μακεδόνες ἀναστάντες μετὰ τῆς προσηκούσης 80 

454 Excerpta Polyaeni 18, 1—5. 

18. Περὶ τῆς παρατάξεως. 

Ὅτι χρήσιμος ὃ τῶν αὐλῶν ἦχος ἐν τοῖς πολέμοις ἀδιά- τ, 10 
σπαστον καὶ καλῶς συντεταγμένην τὴν φάλαγγα δυνάμενος 

συντηρεῖν. τούτου δὲ μαρτύριον, ὅτε ἐν “εύκτροις οἱ 4ά- 
κωνες παραταξάμενοι ἐνίκων προησκημένοι τὸν αὐλὸν, ἐπεὶ 5 
δὲ ἄνευ τούτου τὸν πόλεμον ἠρέϑισαν, εἰς φυγὴν ἐτράπησαν. 

Ὅτι Κλεανδρίδας τὸν πόλεμον νικήσας προῆγε τοὺς 3. 10,5 

Ὅτι Φίλιππος, ἡνίκα πρὸς ἀγυμνάστους ἔμελλε τὴν παρά- 4,9, 1 

Ὅτι ξῴῳ ἀμάχῳ τὴν ἴσχυν ἡ φάλαγξ ἔοικεν, ἕως μέν οἴ3,9, 

Ὅτι ᾿Αλέξανδρος Δαρείῳ παρατάσσεσϑαι μέλλων παράγ- 4, 3,5 

6 ἠρέϑισαν] ἐρεϑησαν H | 16 ἐκλύει H | 26 νομέξοντες H. 



Excerpta Polyaeni 18, 5—19, 1. 455 

δρμῆς δοιξηδὸν ἐμβάλλουσι τοῖς πολεμίοις καὶ μεγάλην νίκην 
τ΄ ἐνίκησαν. 
/ 43,6 Ὅτι "AAs&dvOgov πολεμοῦντος Πέρσας μοίρας τινὸς Περσι- 6 

κῆς τὰ σκευοφόρα τῶν ξῴων ἁρπαζούσης ἀγγελϑὲν αὐτῷ ἔφη 
ὅ πρὸς τοὺς ἐπαγγείλαντας, ὡς οὐ χρὴ διαλύσαι τὴν φάλαγγα 

χάριν τῆς ἐκείνων ἐπιϑέσεως, ἀλλὰ τοῖς πολεμίοις αὐτοῖς 
μάχεσϑαν καὶ ὅτε ἡττηϑέντες μὲν οὐδ᾽ αὐτῶν τῶν σπευο- 
φόρων χρήζομεν, νικήσαντες δὲ καὶ τὰ ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν 
πολεμίων ληψόμεϑα. 

| 88, 23 Ὅτι Καῖσαρ Πομπηΐῳ παραταξάμενος ὁρῶν τοὺς τῶν ἢ 
11 πολεμίων νέους ἐπὶ τῷ κάλλει μέγα φρονοῦντας καὶ σεμνυνο- 

μένους παρήγγειλε τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἐπὶ τῶν προσώ- 
zov αὐτοὺς τιτρώσκειν. οἵ δὲ διὰ τὸ μὴ λωβηϑῆναι τὸ 
αὑτῶν κάλλος εἰς φυγὴν ἐτράπησαν. 

aest in Ὅτι τὸ τῆς yihayyóg. εἶδος οὕτως ὀφείλει παραξόννε: 8 

Mipus σϑαι τῶν πρωτοστατῶν καὶ ἐπιστατῶν καὶ τῶν τρίτων τὰ 
17 δόρατα ἀναλογοῦντα κατὰ τὴν ἕκάστου στάσιν ἐν ἴσῳ τὰς 

αἰχμὰς προάγεσϑαι, μετὰ δὲ τοὺς τρίτους χρὴ τὰ δόρατα 
ἔχειν ὀρϑὰ, ὡς, εἴ τι ἐλλιπὲς γένοιτο τῆς τάξεως. ἀναπλη- 

20 ρώσουσιν αὐτοὶ, εἰ δὲ κύκλωσις γένηται, στραφέντες εἰς τοὐ- 
πίσω ποιήσουσι τὴν φάλαγγα ἀμφίστομον. 

19. Πῶς δεῖ κυκλῶσαι πολεμίους. 

1,40,9 Ὅτι ᾿Αλκιβιάδης Κύξικον πολιορχῶν ἔπεμψεν ἀπόμοιραν 1 
στρατοῦ, ὕπως τοὺς κατὰ τὴν πόλιν ἀποχωροῦντας κωλύσουσιν, 

25 αὐτὸς δὲ μετ᾽ ὀλίγων νεῶν πρὸς τὴν ναυμαχίαν ἀνήγετο. 
of Κυξικηνοὶ μετὰ πλειόνων ἀνήχϑησαν, ὃ δὲ ᾿Δλκιβιάδης 
προσεποιήσατο φεύγειν. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς τῶν περὶ τὴν ἀπό- 
μοιραν ἐγένοντο, ᾿Αλκιβιάδης τὸ σημεῖον ἄρας ἐπέστρεψε τὰς 
ναῦς ἀντιπρώρους. of δὲ Κυξικηνοὶ πρὸς τὴν πόλιν ἀνα- 

80 στρέψαντες ὑπὸ τῆς ἀπομοίρας περικυκλωϑέντες κατεσφάτ- 
τοντὸ καὶ κατὰ κράτος ἡττήϑησαν. 

14 αὐτῶν H | 24 κωλύουσιν H | 28 ἐπέτρεψε H 



456 Excerpta Polyaeni 19, 2— 6. f 

2 Ὅτι Ἰφικράτης λείαν ἔκ τινῶν χώῤων συναρπάσας 8,5, 8 
πολλὴν, ἐπειδὴ ἐδιώκετο παρὰ τοῦ φρουράρχου, zie τῆς 

λείας τοὺς ὁπλίτας τάξας. κούφους καὶ ψιλοὺς χατ᾽ ὀλίγὸν 

ἄλλον ἀλλαχοῦ τῷ “άκωνιν ἀντετάσσετο καὶ τούτοις πρφσ- 

ἔχοντι αὐτὸς μετὰ ἀδείας περικυκλώσας καὶ κατὰ νώτου ὄ 

γενόμενος πάντας διέφϑειρεν. 
8 Ὅτι Παμμένης παρατασσομένων αὐτῷ πολεμίων πολλὴν ὅ,16,2 
ἵππον κεκτημένων αὐτὸς τὴν κούφην στρατιὰν ἔταξε κατὰ 
τὸ κράτιστον τῶν πολεμίων καὶ παρήγγειλεν ἑκόντας ὑπο- 
φεύγειν, τοὺς δὲ ἱππεῖς καϑ'᾿ ἑκάτερα μέρη τῶν κεράτων 10 
ἵστασϑαι. τούτου γενομένου εὐχερῶς περικυχλώσας τῶν πο- 
λεμίων περιεγένετο ἀναστρεψάντων καὶ αὐτῶν φεύγειν δο- 
κούντων. 

4 Ὅτι καὶ ᾿Αννίβας παρατασσόμενος ἔταξεν τοὺς μὲν γεν- wi 
ναιοτέρους ἑκατέρωϑεν τῆς φάλαγγος, τοὺς δὲ ἀσϑενεστέρους codiei 

ἐν μέσῳ προὔχοντας ὑπὲρ τὴν φάλαγγα, καὶ παράγγελμα 16 
ἔδωκεν, ἡνίκα τοὺς μέσους ὠσάμενοι διώκειν ἐπιχειροῖεν [of 
πολέμιοι], συνάπτειν τὰ πέρατα. ἡ πκύκλωσις αὕτη πεντα- 
κισμυρίους ἔκτεινεν ἐν τῇ μάχῃ. 

5 Ὅτι Ὀρόντης ἀποστὰς ἐπολέμει τοῖς βασιλέως στρατη-Ἰ,14, 
γοῖς καὶ παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις ἐχυρὸν μάλιστα τὸ 21 

χαράκωμα ποιεῖν καὶ οὕτως ὁρᾶσϑαι τοῖς πολεμίοις. αὐτὸς 
δὲ νύχτωρ ἐπιλέκτους λαβὼν ἱππέας ἐξώρμησεν καὶ διὰ τῆς 
ἐπὶ Σάρδεις ὁδοῦ λείαν πολλὴν ἀπήλασεν καὶ πέμψας ἄγγε- 
λον τοῖς ἔν τῷ χάρακι ταῦτα ἐμήνυσε καὶ συνέταξε τῇ ὗστε- 25 
ραίᾳ ἐπιϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις. οἵ μὲν δὴ ϑαρροῦντες ἐπ- 
εξῆλϑον, αὐτὸς δὲ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων γενόμενος 
πλείστους αὐτῶν καὶ ἔκτεινε καὶ ἐζώγρησεν. 

6 Ὅτι Καῖσαρ Γαλατίαν πόλιν πολιορκῶν τῶν Γαλατῶν s, 93, 
ἀϑοοισϑέντων εἰς εἴκοσι πέντε μυριάδας αὐτὸς νύχτωρ δισ- 30 
χιλίους ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππέας διελὼν ἐκ πλαγίου μέρους 

ἑκατέρωϑεν ἐκέλευσεν ἀναχωρήσαντας τῆς ὑστεραίας ἀμφὶ 

17 [οἵ πολέμιοι] inseruit W || 20 ἀποστείλας H || 25 τοὺς H. 



Excerpta Polyaeni 19, 6—20, 4. |. 451 

δευτέραν ὥραν κάτοπιν τῶν πολεμίων ἐπιφανέντας ἔργου 
-ἔχεσϑαι. αὐτὸς δὲ ἀρχομένης ἡμέρας ἐξῆγε τὴν στρατιὰν εἰς 
μάχην καὶ ἔκ τούτου πλεῖστον φόνον Γαλατῶν εἰργάσατο. 

20, Περὶ συνθημάτων. 

114 Ὅτι Κλεομένης “ακεδαιμονίων βασιλεὺς ᾿Δργείοις ἐπο- 
6 λέμεν καὶ ἀντεστρατοπέδευεν. ἦν τοῖς ᾿Δργείοις ἀκριβὴς φυ- 

λακὴ τῶν δρωμένων τοῖς πολεμίοις" καὶ πάντα ὅσα Κλεο- 
μένης ἐβούλετο, ὑπὸ κήρυκος ἐσήμαινε τῇ στρατιᾷ. καὶ αὐτοὶ 
τὰ ἴσα δοᾶν ἐσπούδαξον. ὁπλιξζομένων ἀνθωπλίζοντο, ἐπεξ- 

10 ἑόντων ἀντεπεξήεσαν, ἀναπαυομένων ἀντανεπαύοντο. Κλεο- 
μένης λάϑρα παράγγελμα ἔδωκεν “ὅταν ἀριστοποιεῖσϑαι 
κηρύξω, ὁπλίσασϑε᾽. ὃ μὲν ἐκήρυξεν, of δὲ ᾿Δργεῖοι πρὸς 
ἄριστον ἐτρέποντο. Κλεομένης ὡπλισμένους ἐπαγαγὼν εὐχε- 
ρῶς ἀόπλους καὶ γυμνοὺς ᾿Αργείους προστυχὼν ἀπέκτεινεν. 

5,16, ὅ Ὅτι Παμμένης ὀλίγην ἔχων δύναμιν ὑπὸ πλειόνων ἀπο- 2 
16 ληφϑεὶς ἔπεμψεν αὐτόμολον εἰς τὸ τῶν πολεμίων στρατό- 

πεδον. καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ σύνθημα αὐτῶν ἐκμαϑὼν νυχτὸς 
ἐπιϑέμενος αὐτοῖς τοὺς πλείονας αὐτῶν διέφϑειρεν. αὐτὸς 

μὲν γὰρ τὸ ἐκείνων ἠπίστατο σύνθημα, τοῖς δὲ ἦν ἀπορία 
20 γνωρίζειν iv σκότῳ τοὺς οἰκείους μὴ δυναμένοις διὰ τοῦ 

συνϑήματος. 

5,88,3 Ὅτι καὶ Πομπίσκος τῶν πολεμίων ἐγγύϑεν ὄντων καὶ ὃ 
τὰ σημεῖα καὶ τὰ κηρύγματα αὐτοῦ παραφυλαττομένων ἐν 
ἀπορρήτῳ παρήγγειλε τοῖς φανεροῖς παραγγέλμασι καὶ κηρύγ- 

25 μασι χρῆσϑαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοὐναντίον. 
7,11,2 Ὅτι Δαρεῖος μέλλων νύκτωρ τοῖς πολεμίοις ἐπιϑέσϑαι 4 

συνεβούλευσε τὸ τιαροδέσμιον. ὃ τῆς κεφαλῆς ὄὕπιϑεν ἀπο- 
σφίγγει τὴν τιάραν, εἰς μέτωπον αὐτοὺς περιαγαγεῖν τοῦ 
ἔχειν σημεῖον εἰς τὸ γνωρίξειν ἀλλήλους. 

5 Aoysíove H | 8 σημαίνειν H | 9 ἐξιόντων H ἢ 14 ἁπλοὺς 
H | 18 ἀπολειφϑεὶς H. 
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458 Excerpta Polyaeni 21, 1—22, 1. 

21. Περὶ πυρσῶν. 

Ὅτι Μάγας φρυκτωροὺς κατασχὼν προσέταξεν αὐτοῖς 3,28,5 
πυρσὸν φίλιον ἑσπέρας καὶ πάλιν βαϑέως ὄρϑρου ποιῆσαι 
καὶ οὕτως τῇ τῶν πυρσῶν ἀπάτῃ προῆλϑε τῆς χώρας καὶ 
πολλὴν λείαν συνῆξεν. ὄ 

Ὅτι ᾿Αλέξανδρος Πάνορμον πολιορκοῦντος “εωσϑένους 6,53,1 
πρὸς πάσας τὰς ᾿Δττικὰς ναῦς φανερῶς ναυμαχεῖν οὐκ ἔχων 
διεπέμψατο ἐπὶ ἀκατίου νύκτωρ πρὸς τοὺς ἔνδον στρατιώ- 
τας, ὕπως, εἴ τινες τῶν πολεμίων (τῶν) νεῶν ἐκλίποιεν τὴν 

φυλακὴν, μετὰ τοῦ ἐξ ἔϑους ἑνὸς πυρσοῦ ἀναδείξωσι καὶ 

δεύτερον τοῖς ἐν Μαγνησίᾳ κακεῖνοι τοῖς ἐν Παγασαῖς. τοῦ 
δὲ “εωσϑένους τὰς τριήρεις ἄλλας ἀλλαχοῦ ἐκπέμψαντος διὰ 

E , , M MJ , , M 
τῶν εἰρημένων πυρσῶν μεμαϑηκὼς AlítovÓgog καὶ émi- 

, LÀ * * , - ^ πλεύσας ἄφνω καὶ προσπεσὼν ἐνίκησε τῇ ναυμαχίᾳ τοὺς 
.“4ϑηναίους. 

10 

1ὅ 

Ὅτι Πλαταιεῖς ὑπὸ “ακεδαιμονίων πολιορκούμενοι πυρ- 6, 19,2 

σοὺς πολεμίους ἀνέσχον συμμαχίαν ἀπὸ Θηβῶν καλοῦντες. 
Πλαταιεῖς ἀντανέσχον πυρσοὺς φιλίους καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης 

ἐπιπυρσείας ἀπατήσαντες Θηβαίους ἔπεισαν ἀποστῆναι τῆς 
συμμαχίας ἀμφιδοξήσαντας τοῖς ἐναντίοις πυρσοῖς. 

22. Ἔκ πυρὸς βοήϑεια. 

20 

o , ? 247 E 3 ' - Ὅτι Νικίας μετ᾽ ὀλίγων στρατιωτῶν ἀπολειφϑεὶς [ἐν τῷ 1,39,8 
, A , - 2 Z 2. Z » κύκλῳ τοῦ τείχους τῆς ἄλλης δυνάμεως ἐπὶ Θάψον οὔσης; 

ἐπειδὴ of Συρακούσιοι τὰ προπύργια τοῦ τείχους ἔλαβον, ἐν 
ᾧ πρόσοικα πολλὰ Tv, οὐχ ἱκανὸς ὧν ἀμύνασϑαι τὰ πρόσ- 
oux ἐνέπρησεν. ἐξ οὗ συνέβη κωλυϑῆναι τοὺς πολεμίους 
ἐν τῷ τέως, ἕως ἀπὸ Θάψου ἡ δύναμις ἐλϑοῦσα προσ- 
εβοήϑησεν. 

9 (τῶν) seclusi | 18 ἀντανέσχον H | 22 [ἐν τῷ] inserui. 

25 
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" Excerpta Polyaeni 92, 929—234, 9. .— 459 

1441 ὍΌτι ᾿Αλκιβιάδης πολεμῶν Συρακουσίοις, ἐπειδὴ μεταξὺ 2 
: τῶν στρατοπέδων ὕλη ἦν ξηρὰ, δαψιλὴς, ἀνέμου παμμεγέ- 

ϑους προσπεσόντος κατὰ πρόσωπον τῶν πολεμίων αὐτὸς τὴν 

ὕλην ἐμπρήσας τοὺς πολεμίους ἐτροπώσατο. 
4, 1,9 Ὅτι Ζημήτριος τὸ αὐτὸ ἐργασαμένους “ακεδαιμονίους ὃ 

6 ἐνίκησεν. 
4,9, 6 Ὅτι Σέλευκος Δημητρίου στρατοπεδευσαμένου ἐπὶ τὸν 4 

λόφον τοῦ Ταύρου δεδοικὼς, μὴ λαϑὼν ἀναχωρήσῃ; ἔπεμψε 
“Μυσίαν μετὰ πολλῶν Μακεδόνων πρὸς τὰ ὄρη τὰ ὑπερ- 

10 κείμενα, ὅπου καὶ τὴν πορείαν ἔμελλε ποιεῖν. προστάξας 
πυρὰ καῦσαι. Ζημήτριος δὲ προκατειλημμένους δρῶν τοὺς 
τόπους τῆς πορείας ταύτης ἀπετράπετο. 

28, Ἐξ ἀνέμων βοήϑεια. 

deest in Ὅτι ᾿Ἵννίβας περὶ Κάννας διάγων τῶν πεδίων ὑφάμ- 
Polyaeni 4 » 

codicibus 4v ὄντων κατὰ νώτου τὸν ἄνεμον λαβὼν προήγαγε τὴν 

10 ἀπ αν): οἵ Ῥωμαῖοι τὴν ἄμμον ἐμπίπτουσαν Lisa ὀφϑαλ- 

μοῖς οὐ φέροντες εἰς φυγὴν ἐτρέποντο. 

24. ΖΔήωσις καὶ φειδὼ τῆς τῶν πολεμίων χώρας. 

1,86,1 Ὅτι Μακεδαιμόνιοι τὴν ᾿Αττικὴν ἐδήουν. Περικλῆς 1 
20 ἐξέπεμψε τριήρεις ᾿4ϑηναίων, o? δῃώσουσι τὰ παράλια τῆς 

- e 9 ^ , , - - “ακωνικῆς, ὅπως αὐτοῖς πλείω πάσχειν ἢ δρᾶν συμβῇ. . 
2,1,10 Ὅτι ᾿Δ4γησίλαος ἐς τὴν "Axnagvávov ἐνέβαλεν. τῶν δὲ 2 

ἀναφυγόντων εἰς τὰ ὄρη αὐτὸς οὐκ ὀξεῖαν τὴν ἐπιδρομὴν 
2 4 2 2 2 M , - p , , x 

ἐποιήσατο, ἀλλ᾽ ἐς τὰ πλάγια τῆς χώρας πέμπων ἐκέλευσεν 

25 ἐκ διζῶν ἀνασπᾶν τὰ δένδρα. οἱ δὲ Axoegvüveg καταφρο- 
νήσαντες αὐτοῦ τῆς βραδυτῆτος καὶ τῆς περὶ τὰ δένδρα 
ἀσχολίας ἔκ τῶν ὀρῶν κατέβησαν πρὸς τὰς πόλεις τὰς κατὰ 

Α £z e Α d Α ec, Z , , - 

τὸ πεδίον. ὃ δὲ ἑκατὸν ἕξξήκοντα στάδια ὀλίγῳ μέρει τῆς 

7 ὑπὸ τοῖς λόφοις Polyaen.|| 21 παρασχεῖν H. 



460 Excerpta Polyaeni 24, 2— 925, 8. 

νυχτὸς διαδραμὼν ἀρχομένης ἕω καταλαβὼν ἐν τῷ πεδίῳ 
τοὺς ᾿Δκαρνᾶνας πολλὴν λείαν συναγαγὼν ἀνέζευξεν. 

8 Ὅτι ᾿Ιφικράτης ᾿Αβυδηνοῖς πολεμῶν περὶ Χερρόνησον 3,9, 44 
χωρίον τι καταλαβὼν ἐτείχισεν ὡς φοβούμενος ᾿Δναξίβιον 
τὸν “άκωνα. ᾿Δβυδηνοὶ δὲ ὁρῶντες οἰκοδομοῦντα τὸ τεῖχος 5 
κατεφρόνησαν ὡς φοβουμένου καὶ προελϑόντες τῆς πόλεως 
κατὰ τὴν χώραν ἐγένοντο. ᾿Ιφικράτης δὲ καταδραμὼν λείαν 
πολλὴν ἀπηνέγκατο. 

25. Πῶς ἄν τις ἀγρυπνίαν τοῖς πολεμίοις 
ποιήσειεν. 10 

1 Ὅτι ᾿Δλκιβιάδης “ακχεδαιμονίων πολιορκούντων τὰς 1, 49, 8 
᾿ἀϑήνας βουλόμενος τοὺς ἰδίους καὶ φύλακας ἀγρύπνους 

κατασκευάσαι προηγόρευσεν, ὡς αὐτὸς ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως 
νύχτωρ τρὶς ἀνασχήσοι τὸν λαμπτῆρα, ὃς δ᾽ ἂν μὴ ἀντανά- 
σχῃ ὡς φυλακὴν ἐκλιπὼν κολασϑήσεται. οὕτω δὴ πάντες 15 
ἀγρυπνοῦντες ἐφύλαττον. ἀφορῶντες πάντες εἰς τὴν ἀκρό- 
ztoÀLv. 

2 Ὅτι Ἐπαμινώνδας βουλόμενος προσβαλεῖν ig “Δακεδαί- 5, 8,9 
μονα, ἐπειδὴ τὸ Ὄνειον κατεῖχε φυλακὴ, ἐνδειξάμενος ὡς 
μέλλων νυχτὸς παριέναι τὸ στράτευμα κατεκοίμισεν. οὗ δὲ 20 
τὴν πάροδον φρουροῦντες ἐν τοῖς ὅπλοις τὴν νύχτα ὅλην 
ἐταλαιπώρησαν ἐγρηγορότες. ἐπεὶ δὲ ὑπέλαμψεν ἕως. &va- 
στήσας τὸ στρατόπεδον Ἐπαμινώνδας ἐπέϑετο τοῖς φύλαξιν 

ἐς ὕπνον τετραμμένοις καὶ χειρωσάμενος auus ῥαδίως 
κατῆλϑεν. 25 

3 Ὅτι ᾿Δννίβας ἐν τῇ αὐτου, Ῥωμαίους urere X cadenh 
olyae 

' τούτῳ τῷ τρόπῳ. χειμῶνος ὄντος παρήγγειλεν ᾿Δἀννίβας" “ὅταν codicibus 
, Ἂ ji , er ji ? εἶ σημάνῃ τὸ πολεμικὸν, καϑεύδετε, ὅταν τὸ ἀνακλητικὸν, Ee." 

2 πολλοὺς λίαν H | 18 προσηγόρευσεν H || 14 ἀνάσχῃ H || 
19 Ἰώνιον H. 
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Excerpta Polyaeni 25, 8—27. 461 

ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν ἐσήμανε τὸ moÀsuxóv: “Ρωμαῖοι 
καταπλαγέντες ἐν τοῖς ὅπλοις ἦσαν. πάμπολυ διαλιπὼν 
᾿Αννίβας τὸ ἀνακλητικὸν ἐσήμανε" Ῥωμαῖοι ταλαιπωρήσαντες 
τῷ χειμῶνι καὶ τῇ ἀγρυπνίᾳ ἀναχωρήσαντες κατηνέχϑησαν 

5 εἰς ὕπνον. ᾿Αννίβας ἐπιπεσὼν πάντας διέφϑειρεν. 

δι οι λα Ὅτι ᾿Αννίβας περὶ Κασιλῖνον νυκτὸς χειμερίου γενομέ- 4 
Pasaeniype διελὼν εἰς μέρη προσήγαγε τὴν δύναμιν παραγγείλας. 

ἐπειδὰν πρῶτον σημάνῃ τὸ πολεμικὸν, τὸ πρῶτον μέρος προσ- 
βαλεῖν, ὅταν δὲ of σαλπιγκταὶ τὸ ἀνακλητικὸν σημάνωσι, 

10 τῶν προτέρων παυσαμένων τοὺς δευτέρους προσβαλεῖν καὶ 
ἐφεξῆς τὸ τρίτον καὶ τέταρτον. καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ ἐνίκησεν. 

20. Κώλυσις ὁρμῆς ἀλογίστου. 

8, 9, 38 Ὅτι ᾿Ιφικράτης περὶ Κόρινϑον ᾿4ϑηναίων ἐστρατήγει 1 
πολεμούντων Θηβαίοις. of μὲν ᾿'4ϑηναῖοι σφόδρα ἠπείγοντο 

15 ἐξελϑεῖν ἐν τῇ μάχῃ. Ἰφικράτης δὲ ὁρῶν τοὺς πολεμίους 
πλείονας καὶ ἐπὶ προσφάτῳ τῇ ἐν “Ἰεύκτροις νίκῃ μέγα 
φρονοῦντας οὐ προῆγεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτοὺς ἔφη “ἐγὼ 
μὲν [ὑμᾶς] εἰς τοῦτο ἀνδρείας προήγαγον, ὥστε καταφρο- 
νεῖν Βοιωτῶν δύνασϑαι, τῶν δὲ ἐμοῦ κρειττόνων στρατη- 

20 γῶν παραλαβών τις ὑμᾶς προαγέτω. οὕτως ἔπεισε τοὺς 
᾿“ϑηναίους τῆς παραλόγου παύσασϑαι ὁρμῆς. 

deest in Ὅτι Φωκίων ἐρωτηϑεὶς, πότε συμβουλεύει πολεμεῖν 2 
 Polyaeni: , . δῶ » * * , 1 Z 
sodieibus 4ϑηναίοις, sizev' “ὅταν. ἴδω vovg uiv νέους τὴν τάξιν fov- 

λομένους φυλάττειν, τοὺς δὲ πλουσίους εἰσφέρειν τῇ πόλει, 
25 τοὺς δὲ ῥήτορας μὴ κλέπτειν τὰ δημόσια. 

21. Πανιχοῦ φόβου λύσις. 

2,2, 10 Ὅτι Κλέαρχος ἦν ἐν Θράκῃ" νυκτερινοὶ φόβοι τὸ στρά- 
τευμα κατελάμβανον" ó δὲ παρήγγειλεν, εἰ γένοιτο 96ovBoc, 

.. 18 ̓ Αϑηναίοις Η | 17 φρονοῦντες H || προσῆγεν H | 18 [ὑμᾶς] 
inserui. 
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462 Excerpta Polyaeni 27— 928, 5. 

μηδένα ὀρϑὸν ἀνίστασϑαι, ὃ δὲ ἀναστὰς ὡς πολέμιος ἀναι- 

ρείσϑω. τὸ παράγγελμα τοῦτο ἐδίδαξε τοὺς στρατιώτας κατα- 
φρονεῖν νυκτερινοῦ φόβου. καὶ οὕτως ἐπαύσαντο ἀναπη- 
δῶντες καὶ ταραττόμενοι. 

28, Περὶ "iie κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν σχημάτων 5 

ἀπάτης. 

Ὅτι Σόλων τροπώσασϑαι μέλλων τοὺς πολεμίους, ἐπειδὴ 1, 30,3 
ἐν τῇ £ogrij τῆς Ζήμητρος ἔμελλον ἐξιέναι ef γυναῖκες ἕορ- 
τάσουσαι, δι᾿ αὐτομόλου τοῖς πολεμίοις ὑπέϑετο, ὡς. ἐὰν 
ταύταις ἐπιτηδεύσοιντο, πάσας λάβοιεν. αὐτὸς δὲ νέους 10 
στολίσας γυναικείαν στολὴν μετὰ ἐγχειριδίων προῆγεν ὡς 
πρὸς τὴν ἑορτὴν τῆς Δήμητρος. οἷ πολέμιοι ἐπυϑέμενοι ὡς 
γυναῖκας ἁρπάσοντες ἐπεχείρουν ἀόπλως καὶ διεσπαρμένοι 
ποιεῖσϑαι τὴν ἐπίϑεσιν. οἵ δὲ ἀντὶ γυναικῶν ἄνδρες εὗρε- 
ϑέντες πολλοὺς αὐτῶν ἀπέσφαξαν. 15 

Ὅτι ᾿Ιφικράτης μέλλων τροπώσασϑαι πολεμίους μετημ- 8, 9,52 
φίασεν τὴν ἰδίαν δύναμιν τοῖς μὲν στρατιώταις περυϑεὶς τὴν 
τῶν οἰκετῶν ἐσθῆτα. τοῖς δὲ οἰκέταις τὴν τῶν στρατιωτῶν. 

Ὅτι Μέμνων Κυξικηνοῖς ἐπιὼν ἀπεκδεχομένοις Χάλκαν ὅ, 44, ὅ 
τὸν Μακεδόνα πρὸς συμμαχίαν αὐτός τε καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ 20 
σχῆμα Μακεδονικὸν περιϑέμενοι ὑπὸ Κυζικηνῶν ὡς σύμ- 
μαχοι προσεδέχϑησαν ἀνοιξάντων τὰς τοῦ ἄστεος πύλας. 

Ὅτι καὶ Φιγαλεῖς ποιῤοῤκόυμενοι πέμψαντες κήρυκα eral » 

ἐξεκαλοῦντο "Agysíovg πρὸς συμμαχίαν, ὃν κρατήσαντες οἷ codicib: 

“άκωνες ᾿Δργείων σχῆμα μεταμφιασάμενοι ἐφέροντο ὡς ἀπὸ 3 
τῆς ἐξ ᾿Αργείων ἀπαγούσης ὁδοῦ" οὺς ἰδόντες Φιγαλεῖς καὶ 

νομίσαντες τὴν συμμαχίαν ἥκειν ἀνοίξαντες τὰς πύλας ὑπε- 
δέξαντο. 

Ὅτι Ζαρεῖος πολεμῶν Σάκας τριχῆ διῃρημένους, ἐπειδὴ τ, 11 6 
μιᾶς ἐκράτησε μοίρας τῶν πεσόντων τὰς στολὰς καὶ τὰς 80 

19 ἀπεκδεχόμενος H | 21 συμμάχων H. 



Excerpta Polyaeni 28, 5—29, 3. 463 

ὁπλίσεις Πέρσαις περιϑεὶς προσῆγε τῇ δευτέρᾳ μοίρᾳ τῶν 
Σακῶν νόμῳ φιλίας ἠρέμα βαδίζοντας. οἵ δὲ Σάκαι τῷ 
σχήματι τῶν ἐσθήτων καὶ τῶν ὅπλων ἀπατώμενοι φιλοφρό- 

νῶς ὡς πρὸς οἰκείους προσελθόντες dm αὐτῶν πάντες 

5 ἐφονεύϑησαν, ὁμοίως δὲ καὶ of τῆς τρίτης. 

29. Περὶ τῆς ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀπάτης. 

1,39,1 Ὅτι ἹἹέρων ποταμὸν περάσαν βουλόμενος τῶν πολεμίων 1 
ἀντιστρατοπεδευομένων αὐτὸς τοὺς ἱππεῖς ἀνώτερον τάξας 

ἀπέστειλε διαπεράσαι, ὡσαύτως καὶ τοὺς ψιλοὺς ὑπερανω- 
10 τέρω τῶν ἱππέων. of γοῦν πολέμιοι πρὸς ἀμφοτέρους 

ἀντιπαραστάντες ὠλιγώϑησαν εἰς τὴν τοῦ “Ἱέρωνος ἀντι- 
παράστασιν. ὃ δὲ ὀλιγωϑέντας ἰδὼν διεπέρασεν καὶ σημεῖον 
ἄρας τοῖς ψιλοῖς καὶ ἱππόταις ἀνέστρεψε καὶ διεπέρασεν ἐν 

τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸς ἐπέρασεν. 
1, 40, ὅ Ὅτι ᾿Αλκιβιάδης [Κατάνην] κατασχὼν ἄνδρα Καταναῖον 9 

10 Συρακουσίοις γνώριμον καϑῆκε Συρακούσαις ὡς πεμφϑέντα 
ὑπὸ τῶν ἐν Κατάνῃ φίλων ὄντων αὐτοῖς. οὗτος ἤγγειλεν 
᾿4ϑηναίους καταλιπόντας τὸ στρατόπεδον ἀόπλους εἴσω Κατά- 

νης αὐλίξεσϑαι, εἰ δὲ αὐτοὶ ἅμα ἕῳ καταλάβοιεν τῶν ᾿4ϑη- 
20 ναίων τὸ στρατόπεδον, δύνασθαι τοὺς ἐν τῇ πόλει γυμνοὺς 

ἀποκλεισϑέντας ἁλῶναι. δαᾳδίως πιστεύσαντες οἵ Συρακού- 
σιοι ἐξήεσαν ἐπὶ Κατάνης. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ὡς ἤσϑετο παρ- 
ἐόντας αὐτοὺς, τὰς τριήρεις πληρώσας σπουδῇ προσέπλευσεν 

τῇ Συρακουσίων πόλει καὶ νικᾷ οὐδενὸς εἴργοντος. 
2,1, 9 Ὅτι ᾿4γησίλαος ἐπὶ Σάρδεις ἐλαύνων καϑῆκε λογοποιοὺς 8 - 

26 ἐξαπατῶν Τισαφέρνην λέγοντας αὐτῷ, ὅτι στέλλεται μὲν φα- 
νερῶς ᾿Δγησίλαος ἐπὶ Ζ“υδίας, τρέπεται δὲ ἀφανῶς ἐπὶ Καρίας. 
καὶ οὕτω πεισϑεὶς Τισαφέρνης ὥρμησεν (ἐπὶ) Καρίαν φυ- 
λάττειν. ὃ δὲ “άκων κατέδραμεν “υδίαν καὶ λείαν πολλὴν 

80 κατέσχεν. 

1 προῆγε H | 11 Ἱέρακος H | 15 [Κατάνην] inserui | 18 
᾿Αϑηναίοις καταλιποῦσι H | 24 ἐν τῇ H | 28 (ἐπὶ) seclusi. 



464 Excerpta Polyaeni 29, 4—830, 1. 

4 Ὅτι Δημοσϑένης ἐπὶ Πύλον ἐκπλεύσας ταύτην εἶλεϑ,1,1 
τρόπῳ τοιούτῳ" προσεποιήσατο γὰρ, ὡς πρὸς τὴν ἄκραν ἔχει 
τὴν δρμὴν ἀποπλεῦσαι. οἱ δὲ τῆς Πύλου ἀφέντες τὴν πόλιν 
πρὸς τὰ ἐκεῖσε τὴν ὁρμὴν ἐποιοῦντο. αὐτὸς δὲ σπουδῇ 

ἀναχϑεὶς καὶ τῇ Πύλῳ προσορμισϑεὶς ἐπειδὴ κενὴν ἀνδρῶν 5 
εὗρε τὴν πόλιν, ταύτην ἔλαβεν ἀπονητί. 

5 Ὅτι Δημήτριος ἐς Κόρινϑον προδότας ἔχων νύκτωρ 4, 1,8 
προῆλϑε καὶ τῶν προδοτῶν αὐτῷ τὰς κατὰ κορυφὴν πύλας 
ἀνοιξάντων. δεδιὼς αὐτὸς, μὴ μαϑόντες of πολῖται ἐπί- 
ϑοιντο ταῖς κατὰ τὸ ἕτερον μέρος πύλαις, πολλῇ στρατιᾷ 10 
προσέβαλλεν. εἰς ἣν ἀντιπερισπασϑέντες οἵ πολῖται ἡλώ- 
ϑησαν διὰ τῶν προδοϑέντων πυλῶν ἐκ τοῦ ἕτέρου μέρους. 

6 Ὅτι ᾿Δμίλκας Ἕλληνι ταχτικῷ χρώμενος, τοῦτον αἶσϑό- àcest iz) 
Polyaen 

μενος “Δγαϑοκλεῖ πάντα ἐξαγγέλλειν; ὅσα μέλλοι πράττειν. ςοαϊοῖν 

προεῖπεν. ὡς τὸ ναυτικὸν ἐχεῖ πέμψας βούλοιτο καταλαβέ- 15 

σϑαι τὸ παρὰ Συρακούσαις Ὀλύμπιον. ὃ μὲν τακχτικὸς ἐν 
ἀπορρήτῳ πέμψας ᾿Δ4γαϑοκλεῖ τοῦτο προεμήνυσεν. ὃ δὲ 
᾿Δμίλκας συνέταξε ταῖς ναυσὶν, ἐπειδὰν παραλλάξωσι μικρὸν, 
νυκτὸς πάλιν συντόνως ἐπανελϑεῖν. ᾿4γαϑοκλῆς ἐξαπατηϑεὶς 
ἔπεμψε μὲν ἐν Συρακούσαις τοὺς διαφυλάξοντας τὸ Ὀλύμ- 30 

πίον, αὐτὸς δὲ διὰ νυκτὸς ἐπῆγεν ᾿Δμίλκαᾳ καταλειφϑέντι. 
ὃ δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ἐκβάντας πολλοὺς ἔχων μετὰ κραυ- 
γῆς καὶ ϑορύβου προσπεσὼν ἐφόνευσε τῶν ᾿4γαϑοκλείων 
στρατιωτῶν ἑπτακισχιλίους. 

80. Περὶ τοῦ ψεύδους τοῦ πρὸς τοὺς οἰχείους ἐπὶ 35 
συμφέροντι. 

1 Ὅτι “ακεδαίμονος σεισϑείσης ᾿Αρχίδαμος τοὺς ἀνϑρώ- 1, 41,8 
πους ὁρῶν ἐπὶ τὸ σώξειν τὰ ἐν ταῖς οἰκίαις τραπομένους 

δεδιὼς, μή πως καὶ of ἀπολειφϑέντες ἀπόλοιντο, τῇ σάλπιγγι 

1 ὃ “δὲ H | 19 συντόνως W; συντόμως H | 20 διαφυλάξαντας 
Η [21 ἀπῆγεν H 



Excerpta Polyaeni 30, 1—31, 2. 465 

πολεμίων ἔφοδον ἐσήμανεν. ἧ καὶ πιστεύσαντες οἵ “άκω- 
νες ἐξῆλθον τῆς πόλεως καὶ οὕτως ἐσώϑησαν τῶν οἰκιῶν 

καταπεσουσῶν. 

8, 38 Ὅτι ᾿Δλέξανδρος ὥρᾳ ϑέρους ἦγε τὴν στρατιὰν παρὰ 2 
ὅ ποταμὸν προσκειμένων πολεμίων. ἵνα γοὖν μὴ λύσωσι τὸν 

συνασπισμὸν, διήγγειλεν, ὡς ϑανάσιμον τὸ τοῦ ποταμοῦ 

ὕδωρ τοῖς προσιεμένοις. of μὲν φεισάμενοι τὴν τάξιν διέ- 
σωΐον ἀδιάλυτον, αὐτὸς δὲ μετὰ τὸ τροπώσασϑαι τὸν πολέ- 
μιον ἐπ’ ὕψει πάντων προσγελάσας ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἔπιεν" 

10 of Μακεδόνες τὸ στρατήγημα ἀποϑαυμάσαντες ἀπεδέξαντο- 
à, 2,21 Ὅτι Φίλιππος Βυξαντίους πολιορκῶν συμμάχους ἔχοντας ὃ 

πλείστους δι᾿ αὐτομόλου ἐξεφήμισεν. ὡς τὰς τούτων χώρας 

δι’ ἑτέρων αὐτὸς καταληΐζεται. ἀπόμοιράν τε τοῦ στρατοῦ 
ἐξέπεμψεν οὐκ ἐπὶ πρᾶξιν, λάϑρα δὲ παραγγείλας ἐπανελ- 

15 ϑεῖν, ὡς ἂν τὴν τοιαύτην δόκησιν ἀληϑῆ πιστώσηται εἶναι. 
καὶ οὕτω πεισϑέντες of σύμμαχοι ἀφέντες Βυξαντίους πρὸς 

τὸ φυλάξαι τὰ οἰκεῖα ἀνεχώρησαν. 

51, Αἰφνίδιοι ἐπιϑέσεις. 

1, 45,2 ᾿4ϑηναῖοι ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς τετράκις ἀνήχϑησαν πρὸς 1 
20 τὸ ναυμαχεῖν. “ύσανδρος ὃ “άκων οὐκ ἀντανήγετο. of μὲν 

ἀποπλέουσι γαννύμενοι παιῶνας ἄδοντες, “ύσανδρος δὲ κατ- 

όπιν πέμπει δύο τριήρεις. οἵ τριήραρχοι τοὺς ᾿Δ4ϑηναίους 

ἐχβάντας ὡς εἶδον, σημεῖον μετέωρον αἴρουσι, Δύσανδρος 
αὐτίκα ὑπεσήμανεν ἐπίπλουν. καὶ of “άκωνες εἰρεσίᾳ πολλῇ 

25 ἐπιπλέουσι καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους καταλαμβάνουσιν ἄρτι ἐκ- 
βάντας, καὶ of μὲν ἀνεπαύσαντο, οἵ δὲ ἄλλος ἄλλο τι ἔδρα, 
γυμνοὶ πάντες. of Δάκωνες ἄφνω προσπεσόντες ὡπλισμένοι 
καὶ συντεταγμένοι γυμνοῖς καὶ ἀσυντάχτοις ἐνίκησαν. 

8,4,1 Ὅτι Φορμίων ἀποβὰς ἐς τὴν Χαλκιδέων ἁρπάσας οὐκ 2 
80 ὀλίγα τῶν ἐκ τῆς χώρας ἀνέστρεψεν. Χαλκιδεῖς ἐπρεσβεύ- 

8 καταπεσόντων H | 8 πόλεμον H | 27 ἀφ᾽ ὧν H | 29 Χαλκι- 
δαίων H. 

POLYAENVS, ed. Melber. 80 



466 Excerpta Polyaeni 31, 2—6. 

σαντο ἀπαιτοῦντες, ὃ δὲ κρύφα καϑῆκεν ὑπηρετικὸν ὡς 
᾿ἀϑήνηϑεν ἧκον, τοῦ δήμου χαλοῦντος αὐτὸν διὰ τάχους. 
τοῖς μὲν οὖν πρεσβευταῖς ἀπέδωκεν ὅσα ἔτυχον ἀπαιτοῦντες, 
αὐτὸς δὲ ἀναχϑεὶς ὑπὸ νησίον ὡρμίσατο τὴν νύκτα. οἵ Χαλ- 
κιδεῖς καὶ τῷ κομίσασϑαι τὰ ἴδια καὶ τῷ νομίσαι τὸν Φορ- 5 
μίωνα ᾿4ϑήναξε πεπλευκένα ἀφυλάκτως καὶ τῆς πόλεως καὶ 
τῆς χώρας εἶχον. ὃ δὲ ἀφυλάκτοις ἐπελϑὼν ὀλίγου μὲν καὶ 
τὴν πόλιν κατέσχε, τὴν λείαν δὲ πᾶσαν ἐκράτησεν. 

3 Ὅτι Ἰφικράτης ἐν Θρῴκῃ προσκαϑημένων πολεμίων 3, 9, 41 
ἐνέπρησε νυχτὸς τὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων ὕλην καὶ τὰ cxsvo- 10 
φόρα καὶ πολλὰ τετράποδα καταλιπὼν τοῦ καπνοῦ σκοτεινο- 
τέραν τὴν νύχτα ποιοῦντος ἀνεχώρησεν ἐς τόπον δασὺ καὶ 
σύσκιον. ἡμέρας δὲ γενομένης of Θρᾷκες ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
ἐλϑόντες οὐδένα τῶν “Ἑλλήνων εὑρόντες ὥρμησαν ἐπὶ ἁρπα- 
γὴν τῶν τετραπόδων καὶ τῶν σκευοφόρων. ᾿Ιφικράτης δὲ 15 
διεσπασμένοις ἐπιφανεὶς ἐκ τοῦ χωρίου συντεταγμένος καὶ 
τοὺς πολεμίους ἐνίκησε καὶ τὰ σκευοφόρα ἔσωσεν. 

4 Ὅτι Ἰφικράτης ἐς Θράκην ἀναβὰς μετὰ στρατιωτῶν 8. 9, 46 
ὀχτακισχιλίων ἐστρατοπέδευσε᾽ πυϑόμενος τοὺς Θρᾷκας νύχ- 
τῶρ ἐπιτίϑεσϑαι μέλλοντας ἀναλαβὼν τοὺς στρατιώτας ἀν- 20 
ἐχώρησεν ἑσπέρας ὅσον στάδια τρία ἐς φάραγγα κρύψαι δυνα- 
μένην. of Θρᾷκες ἐμπεσόντες εἰς τὸ στρατόπεδον διήρπαζον 
ἀτάκτως καταγελῶντες τῶν “Ἑλλήνων ὡς φευγόντων. Ἶφι- 

πράτης ἐξ ἀφανοῦς ἐφορμήσας πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπ- 
ἔκτεινεν, πολλοὺς δὲ καὶ αἰχμαλώτους ἔλαβεν. 25 

b Ὅτι Φιλοκλῆς Πτολεμαίου στρατηγὸς Καύνῳ 7906-516 
εστρατοπέδευσε᾽ καὶ χρήμασι διαφϑείρας τοὺς σιτοφύλακας 
συνέϑετο. οἵ μὲν iv τῇ πόλει παρήγγειλαν τοῖς στρατιώταις 
δώσειν [σῖτον]. οἵ δὲ τὰς φυλακὰς τῶν τειχῶν ἀπολιπόντες 
τὸν σῖτον ἐμέτρουν. Φιλοκλῆς δὲ ἐν τῷ καιρῷ προσπεσὼν 80 
ἀφύλακτον ἔλαβεν τὴν πόλιν. 

4 ὡρμήσατο H | 5 τῷ] τὸ (bis) H | 26 στρατηγοῦντος H || 
29 [σῖτον] inserui. 



Excerpta Polyaeni 31, 6—9. 401 

] 5114 Ὅτι Κάσσανδρος ἀπὸ τῆς ᾿Ιλλυρίδος ἐπανιὼν ἀποσχὼν 6 
Ι ὁδὸν ἡμέρας ᾿Επιδάμνου, τὴν δύναμιν ἀποκρύψας ἱππέας 

καὶ πεζοὺς πέμψας ἐνέπρησεν ὕλας κειμένας ἐπὶ τῶν δρίων 
Ἰλλυρίδος καὶ ᾿Δτιντανίδος, c? καταφανεῖς ἦσαν τοῖς Ἔπι- 

6 δαμνίοις. of μὲν δὴ νομίσαντες ἀπεληλυϑέναι Κάσσανδρον 
προελϑόντες τῆς πόλεως ταῖς γεωργίαις προσεῖχον, ὃ δὲ τὴν 
κεκρυμμένην δύναμιν ἀναστήσας ἀπὸ μὲν τῶν ἔξω τῆς πό- 
Asoc ἔλαβεν οὐκ ἐλάττους ἀνδρῶν δισχιλίων. τὰς δὲ πύλας 

à. τῆς πόλεως ἀνεῳγμένας εὑρὼν καὶ ταύτην κατέσχεν. 
4, 7,8 Ὅτι Δημήτριος πόλιν πολιορκῆσαι βουλόμενος ἀνεχώ- d 

11 ρησε μικρὸν ἐξ αὐτῆς κακεῖσε διατρίβων ἡμέραις πλείοσι 
προσεῖχεν ἡδοναῖς καὶ τρυφαῖς, ὁπηνίκα δὲ πόρρω τῆς ὑπο- 
νοίας ἐγένοντο of πολέμιοι, τηνικαῦτα ἀπόμοιραν μὲν μίαν 
νυχτὸς ἔταξε προσβαλεῖν πρός τινας τῶν πολεμίων πυλῶν 

16 τῆς πόλεως, ἕτέραν δὲ ἀλλαχοῦ, τὸ δὲ ναυτικὸν τοῖς λιμέσιν 
ἐπιφαίνεσϑαι, αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ ὁπλιτικοῦ καὶ τῷ τοιούτῳ 
τρόπῳ κατέσχεν τὴν πόλιν. 

4,15 Ὅτι ᾿Αντίοχος βουλόμενος κρατῆσαν Δαμασκοῦ ἣν ἐφύ- 8 
λασσεν Δίων, ἐπήγγειλε τῇ στρατιᾷ καὶ τῇ χώρᾳ πάσῃ Περ- 

20 cuv ἑἕορτὴν ϑαλιάξειν καὶ προσεῖχε ταῖς εὐωχίαις μετὰ 
πάντων τῶν dm αὐτόν. ἡ τοιαύτη δὲ φήμη ἔπεισε τὸν 

Δίωνα τὴν φυλακὴν κατολιγωρῆσαι τῆς πόλεως. ᾿Αντίοχος 
δὲ προστάξας ἄπυρα σιτία κομέζειν ἤγαγε τὴν στρατιὰν διά 
τε ἐρημίας καὶ ἀτραπῶν κρημνωδῶν καὶ ἀπροσδοκήτως ἔἐπι- 

25 φανεὶς αἵρεῖ Δαμασκόν. 
5,18 Ὅτι Ῥόδιοι βασιλεῖ Πτολεμαίῳ πολεμοῦντες περὶ Ἔφε- 9 

σον ἦσαν" Χρεμωνίδης, Πτολεμαίου ναύαρχος ἀνήχϑη πολε- 

μήσων. ᾿᾽Δ4γαϑόστρατος Ῥοδίους ἐξῆγεν ἐπὶ μίαν ναῦν καὶ 
φανερὸς γενόμενος τοῖς ἐπιπλέουσι μετέστρεψε μετωπηδὸν καὶ 

80 χρόνον ἐπισχὼν βραχὺν ἀνεχώρησεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ὅρμον. 

1 Κάσανδρος H | 8 ὀρέων H | 15 τοῖς λιμέσιν] τῆς πόλεως H 
ex sped yt | 20 ϑαλέζειν Ἡ | 26 Ῥόδιοι] Ῥωμαῖοι et 28 
"Poue(ov; H | 21 Χερμονίδης H. 

30* 



468 Excerpta Polyaeni 31, 9—13. 

οἱ πολέμιοι νομίσαντες. ὅτι μὴ ϑαρροῦσι διαναυμαχεῖν, αὐτοὶ 
παιωνίσαντες ἐς λιμένα ἐπανήεσαν. ᾿Δγαϑόστρατος ἐπιστρέψας 
καὶ τὸ ναυτικὸν πυκνώσας im ἀμφοτέρων τῶν κεράτων ἐπ- 
ἔπλευσε τοῖς πολεμίοις ἐκβαίνουσιν περὶ τὸ τῆς ᾿Δφροδίτης 
τέμενος καὶ ἀπροσδοκήτως προσπεσὼν ἐνίκησεν. 5 

10 Ὅτι Τελεσίνικος Κορίνϑιος iv τῷ λιμένι τῶν Zvga-5,32,1 

χουσίων ἐναυμάχει πρὸς ᾿4ϑηναίους. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ πλεῖστον 
τῆς ἡμέρας ναυμαχοῦντες ἐπόνουν, πέμψας εἰς τὴν πόλιν 
τῶν Συρακουσίων τὴν ἀγορὰν ἐκέλευσεν ἐπὶ τὸν λιμένα κατα- 
χομίσαι. ὡς δὲ κεκομισμένην εἶδεν, σημεῖον ἄρας ἀκρίτου 10 
τῆς ναυμαχίας οὔσης κατῆλϑεν ἐπὶ τὸν λιμένα. οἵ δὲ ᾿4ϑη- 
ναῖον καὶ αὐτοὶ διὰ τάχους ἀσμένως ἀπαλλαγέντες ἐπὶ τὴν 

γῆν ἠριστοποιοῦντο ἄλλος ἄλλῃ διασπαρέντες, ὃ δὲ μετὰ τοῦ 
στρατοῦ ἑἕτοίμῃ τῇ ἀγορᾷ χρησαμένου ἀναχϑεὶς αὐτίκα καὶ 
προσπεσὼν ἄφνω τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἀριστοποιουμένοις ἐνίκησεν. 15 

11 Ὅτι ὃ αὐτὸς πάλιν ἅμα ἕῳ ἀριστοποιήσας τοὺς ἰδίους ὕ, 82,3 

εἰσήγαγεν εἰς τὰ καταστρώματα τῶν νεῶν. καὶ ἀναχϑεὶς 
πρὸς τὸ ναυμαχῆσαι, ἐπειδὴ ἐπὶ πολὺ παρετάϑη ὃ καιρὸς 
καὶ οὐ συνέβαλον, σημεῖον ἄρας τοῦ ἀριστοποιῆσαι ἀνήχϑη 
πρὸς τὸν λιμένα. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ of πολέμιοι ἐποίησαν. ὃ 20 
δὲ ἄφνω προσπεσὼν ἀριστοποιουμένους εὑρὼν ἐνίκησεν. 

12 Ὅτι Πομπίσκος χωρίον πολιορκῶν ἕλεῖν οὐχ οἷός τε, 88, 4 
ὧν καϑῆκεν αὐτόμολον ἀγγέλλοντα, ὡς ̓ ἀρκάδων αὐτὸν μετα- 
πεμπομένων ἀποροίη, πῶς ἂν ἀπολίποι τὴν πολιορκίαν. οἵ 
δὲ ἡσθϑέντες καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν στρατιὰν ἀναχωρήσασαν 25 
ἰδόντες πιστὸν εἶναι τὸν αὐτόμολον ἡγούμενοι ἀπελϑόντες 
πολλὰ ἐκ τοῦ στρατοπέδου διήρπαξον. ὃ δὲ ἀναστρέψας ἐπι- 
ϑέμενος ἐκράτησεν αὐτῶν τε καὶ τοῦ χωρίου. 

18 Ὅτι Μέμνων τετρακισχιλίους στρατιώτας ἔχων Μαγνη- ὅ, 44, 4 
σίας ἀπέχων τεσσαράκοντα στάδια τεῖχος ἤγειρεν κύκλῳ τοῦ 80 
στρατοπέδου. Παρμενίων καὶ "άτταλος ἦσαν ἐν Μαγνησίᾳ 
μυρίους ἔχοντες. ὀχυρωσάμενος δὲ τὸ στρατόπεδον Μέμνων 

14 χρησαμένων H [28 αὐτῶν H. 



Excerpta Polyaeni 31, 13— 15. 469 

ἐξήγαγεν αὐτοὺς διεσκευασμένους ἐς μάχην ὅσον ἐπὶ στάδια 
δέκα. τῶν δὲ πολεμίων ἐκβοηϑησάντων ὃ Μέμνων ἀνα- 
κλητιπκὸν σημάνας ἀνεχώρησεν εἴσω τοῦ τείχους, καὶ of πο- 
λέμιοι δὲ ὁμοίως ἀπηλλάγησαν. πάλιν ὁ Μέμνων προελϑὼν 

ὅ τοὺς πολεμίους δρῶν ἀντιπαρατασσομένους ἀνεχώρησεν, καὶ 
of πολέμιοι τὸ αὐτὸ ἐποίουν, καὶ τοῦτο πολλάκις τῆς ἡμέ- 
θας᾽ τέλος δὲ, ὁπότε ᾧετο ἐκδεδυκότας αὐτοὺς τὰ ὅπλα περὶ 

ἀριστοποιΐαν ἀσχολεῖσϑαι, πάλιν ἐπεφάνη. τῶν δὲ οὐ φϑα- 
σάντων ἀριστῆσαι, πολλῶν μὲν γυμνῶν, πολλῶν δὲ ἔτι τὰ 

10 ὅπλα λαμβανόντων, πάντων δὲ ἀτάκτων ὄντων συνιδὼν διε- 
σκεδασμένην αὐτῶν τὴν φάλαγγα συντεταγμένος αὐτὸς ἐπι- 
ϑέμενος πολλοὺς αὐτῶν διαφϑείρας καὶ ξωγρήσας τοὺς λοι- 

β ποὺς εἰς Μαγνησίαν φυγεῖν ἠνάγκασεν. 

6,6,2 Ὅτι Πύρρος εἰς τὴν Πελοπόννησον ἐμβαλὼν Σπαρτια- 14 
16 τῶν πρεσβευόντων περὶ ᾿Δρκαδίαν φιλανθρώπως αὐτοὺς διε- 

δέξατο καὶ τοὺς ἰδίους υἱοὺς ὑπέσχετο πέμψειν τοῖς Σπαρ- 

τιάταις παιδευϑησομένους τὴν “υκούργειον πολιτείαν. οἵ 

μὲν πρεσβευταὶ ταῦτα ἤγγειλαν, ὃ δὲ Πύρρος τῇ Σπάρτῃ 
προσέβαλλεν. ἐγκαλούντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς ἄλλα 

20 προειπὼν ἄλλα πράττοι, γελάσας ἔφη" “οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς εἰώ- 
ϑατε προλέγειν, ἃ μέλλετε ποιεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους" μὴ 
τοίνυν ἀγανακτῆτε, εἰ πρὸς τοὺς “άκωνας ἐχρησάμην Ζ4α- 
κωνικῷ στρατηγήματι. 

7, 27, 1 Ὅτι Αὐτοφραδάτης ἐμβαλεῖν Πισίδαις βουλόμενος τὴν 15 
25 εἰσβολὴν στενόπορον καὶ φυλαϊτομένην ὁρῶν προσήγαγε μὲν 

τὸ στρατόπεδον, πάλιν δὲ ἀπήγαγεν ὀπίσω μέχρι σταδίων 
ἐνενήκοντα. νῦξ ἐπῆλϑεν᾽ of μὲν φυλάττοντες τῶν Πισιδῶν 
ἀνεχώρησαν οἰόμενοι τοὺς πολεμίους ἀπεληλυϑέναι, ὃ δὲ τῶν 
ψιλῶν καὶ τῶν ὁπλιτῶν τοὺς ἐλαφροτέρους λαβὼν πολλῇ 

80 σπουδῇ δραμὼν διῆλϑε τὰ στενὰ καὶ τὴν Πισιδῶν χώραν 
ἐπόρϑησεν. 

4 προσελϑιὼν H | 18 διελέξατο H || 17 παιδευϑησομένοις H || 
Avxovoyiov H. 
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410 Excerpta Polyaeni 81, 16---82, 1. 

Ὅτι ὃ αὐτὸς ᾿Εφεσίων ἀντιστρατοπεδευόντων ὁρῶν rovg, 21,2 

πλείονας ἀδολεσχοῦντας προσεκαλέσατο τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 

διαλέξασϑαι περὶ τῶν συμφερόντων κοινῇ of μὲν προῆλϑον 
xol διελέγοντο, οἱ δὲ ἡγεμόνες τῶν ἱππέων καὶ τῶν ÓmA- 
τῶν πρὸ πολλοῦ παράγγελμα εἶχον τῶν ἀρχόντων διαλεγο- ὅ 
μένων ἐμβαλεῖν εἰς τοὺς ᾿Εφεσίους ἀτάκτως καὶ ἀμελῶς 
ἔχοντας. καὶ δὴ πολλοὶ τῶν Ἐφεσίων of μὲν ἀνῃρέϑησαν, 
of δὲ ξζωγρηϑέντες ἑάλωσαν. 

Ὅτι ᾿Δρσάμης ἐπολιόρκει Βαρκαίους. τῶν δὲ πρεσβευ- 1,38,1 
σαμένων πρὸς αὐτὸν ὡμολόγησε περὶ διαλύσεως καὶ τὴν 10 
πολιορκίαν διαλύσας παρακαλεῖ Βαρκαίους βασιλεῖ κοινωνῆ- 

σαι τῆς ἐπὶ τὴν “Ελλάδα στρατείας καὶ πέμπειν αὐτῷ τὴν 
τῶν ἁρμάτων βοήϑειαν. of δὲ τοὺς ἄρχοντας ἔπεμψαν βου- 
λευσομένους μετ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς συμμαχίας. ᾿Δρσάμης λαμ- 
πρὰν ὑποδοχὴν παρασκευασάμενος εἱστία τοὺς ἄρχοντας καὶ 15. 
προέϑηκεν ἀγορὰν πᾶσι Βαρκαίοις τῶν ἐπιτηδείων ἄφϑονον. 
τῶν δὲ ἐπὶ τὴν ἀγορὰν προελϑόντων σημεῖον ἦρεν τοῖς 
Πέρσαις" of δὲ μετὰ ἐγχειριδίων καταλαβόντες τὰς πύλας 

διήρπασαν τὴν πόλιν. 
Ὅτι Τόμυρις Κύρου στρατεύσαντος ἐπ᾽ αὐτὴν προῦσ- 8,38 

ἐποιήσατο δεδοικέναι τοὺς πολεμίους. ἔφυγε μὲν τὸ ασ- 21 
σαγετικόν. ἐπῆλθε δὲ τὸ Περσικὸν καὶ κατέλαβεν πλῆϑος 
οἴνου, τροφῶν, ἱερείων, οἷς ἀνέδην ἐχρήσαντο ὡς νενικηκότες" 
ἐπεὶ δὲ μετὰ πολὺν οἶνον καὶ τρυφὴν ἔκειντο καϑεύδοντες, 
ἐπελϑοῦσα Τόμυρις δυσκινήτως ἔχοντας Πέρσας αὐτῷ Κύρῳ 25 
διέφϑειρεν. 

92. Ὅτι δεῖ τὰς ἐξ ἀπονοίας μάχας φυλάττεσϑαι. 

Ὅτι Ἕλληνες νικήσαντες ἐν Σαλαμῖνι βουλεύονται πλεῖν 1, 80, 4 
ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον καὶ τὸ ξεῦγμα λύειν, ἵνα βασιλεὺς μὴ 
φύγοι. Θεμιστοκλῆς ἀντιβουλεύεται, ὅτι ὃ βασιλεὺς ἀπο- 30 

22 κατέλαβεν] κατέλαβεν τὸ Περσικὸν ex dittogr. H | 23 
ἱερίων H || ἀναίδην H | 30 ἀπολειφϑεὶς H. 



Excerpta Polyaeni 32, 1—6. 411 

ληφϑεὶς ἀναμαχήσεται τάχα. πολλάκις δὲ ἀπόνοια δίδωσιν 
ὅσα μὴ ἔδωκεν ἀνδρεία. καὶ δι’ αὐτομόλου ἤγγειλεν τῷ 
βασιλεῖ, ὡς. εἰ μὴ ἀναζεύξοι, ἡ γέφυρα τοῦ “Ἑλλησπόντου 
διαλύεται. ὃ δὲ φυγὼν ᾧχετο, Θεμιστοκλῆς δὲ τοῖς “Ἕλλησιν 

5 ἐφύλαξε τὴν νίκην ἀκίνδυνον. 
[3, 1) δ Ὅτι ᾿Δγησίλαος ἐν Κορωνείᾳ ᾿4ϑηναίους ἐνίκησεν. ἤγ- 2 

γελλέ τις" “οἵ πολέμιοι συμφεύγουσιν εἰς τὸν νεών. ὃ δὲ 
προσέταξεν ἐᾶν αὐτοὺς ἀπιέναι ὅποι βούλοιντο, σφαλερὸν 
ἡγούμενος συμπλέκεσθαι τοῖς ἐξ ἀπονοίας ἀναμαχομένοις. 

), 1, 19 Ὅτι ὃ αὐτὸς Θηβαίοις παρετάσσετο. of δὲ τὴν “ακω- ὃ 
β 11 νικὴν φάλαγγα ῥῆξαι βουλόμενοι καὶ διεξελϑεῖν καρτερῶς 
| ἠγωνίξοντο, καὶ φόνος ἦν ἀμφοτέρων πολύς. ᾿Αγησίλαος 

παρήγγειλε" 'παυσάμενοι τῆς ϑυμομαχίας διαστῶμεν.᾽ of μὲν 
διέστησαν, ii its δὲ διαδῥαμδὺνερ ἔφεύγον: ᾿Δγησίλαος κατὰ 

16 τὴν οὐραγίαν αὐτοῖς ἐπέκειτο καὶ οὐκέτι φόνος ἦν ἀμφοτέ- 
ρῶν, ἀλλὰ μόνον τῶν φευγόντων. 

à, 1, 38 Ὅτι ὃ αὐτὸς Μεσσηνίους ἰδὼν ἔξω τῆς πόλεως μετὰ 4 

γυναικῶν καὶ παίδων παραταξαμένους ἀνέζευξεν ὡς ἀπεγνω- 

κότων τὸ fiv καὶ διὰ τοῦτο ἀνδρειότερον μαχομένων. 
8, 9, 8 Ὅτι ᾿Ιφικράτης νύχτωρ κατελάβετο πολεμίων πόλιν. οἵ ὃ 

21 δὲ συνέφευγον εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ πλῆϑος ἠϑροίζετο. Ἶφι- 
κράτης ἀνοίγειν ἐκέλευσεν τὰς πύλας παρασχὼν αὐτοῖς ἀφορ- 
μὴν τοῦ φεύγειν, ἵνα τῆς πόλεως αὐτὸς ἀκινδύνως κρατήσῃ. 6 

1, 44, 2 Ὅτι Σκύϑαι τὴν ᾿“σίαν κατέτρεχον. αἵ Σκυϑίδες γημά- 
25 μεναΐῖ τοῖς οἰκέταις ἐπαιδοποιήσαντο. ἐπανελϑόντας of δοῦλοι 

τοὺς δεσπότας οὐκ ἐδέξαντο᾽ πόλεμος ἦν. οἵ μὲν οἰκέται 

φαλαγγηδὸν ἐπήεσαν ὡπλισμένοι, Σκύϑης δὲ ἀνὴρ δείσας 
αὐτῶν τὴν ἐξ ἀπονοίας μάχην συνεβούλευεν, ὅπλα μὲν καὶ 
τόξα καταβαλεῖν, μάστιγας δὲ ἀνατειναμένους ἐπὶ τοὺς οἰκέ- 

80 τας βαδίξειν. of μὲν ἀνατεινάμενοι τὰς μάστιγας ἐφώρμη- 
σαν, οἵ δὲ τὸ συνειδὸς τῆς δουλείας οὐ φέροντες αὐτίκα 

φεύγοντες ᾧχοντο. 

14 δραμόντες H | 24 Σικυϑιάδες H. 
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412 Excerpta Polyaeni 33, 1—34, 8. 

| 
I 

99. Προσποίησις φυγῆς. 

Ὅτι Διότιμος πλοῖα σιτηγὰ παραπέμπων δέκα τριήρεσι ὅ, 32,1 
καταληφϑεὶς περὶ τὴν Χίον ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων ἐχόν- 
των εἴκοσι ναῦς; διωκόμενος ἐν γαλήνῃ, κύκλῳ τῶν ὁλκάδων 
φεύγων, ταχύτερα ἔχων τὰ σκάφη ἔπασχε μὲν οὐδὲν ὑπὸ 5 
τῶν διωκόντων, ἀεὶ δὲ κατὰ πρύμναν ἁπτόμενος τῶν ἐσχά- 
τῶν τὰς μὲν αὐτάνδρους ἔλαβε τῶν νεῶν, τὰς δὲ κατέδυσεν, 
ὥστε ἦν τὸ χρῆμα παράλογον" oí γὰρ φεύγοντες ἐνίκησαν 
τοὺς διώκοντας. 

Ὅτι ᾿Ζμίλκας πλῆϑος Καρχηδονίων νεῶν [ἔχων τοῖς] deest i 
ϑεασαμένοις φαντασίαν παρέσχεν ἀποπλέων ὡς πρύμναν codici 
xgovGóusvog, νύχτωρ δὲ καταχϑεὶς τὴν στρατιὰν ἐκβιβάσας 12 

τετραπισχιλίους διεγειρομένους ἐκ τῆς κοίτης κατέκοψεν. of 
δὲ λοιποὶ συνέφευγον εἰς μάχην, ὥστε πολλῶν αἰχμαλώτων 

κρατήσας ᾿Δμίλκας πάλιν ἀπέπλευσεν. 15 

94. Ὅτι δεῖ κρύπτειν τὰ οἰκεῖα κακά. 

Ὅτι 193) τοὺς ἀποϑνήσκοντας ἰδίους λάϑρα ἐκπέμποντα ud 
τὸν στρατηγὸν ἀποκρύπτειν. 4, 6, 10 

Ὅτι ᾿Δ4γησίλαος φωραϑεὶς πολλῶν ἀποφευγόντων ἐκ τῆς 3,1, 15 
στρατιᾶς ἐκ τοῦ ἔχειν περιδεῶς, ἵνα λανϑάνοιεν τοὺς μένον- 20 
τας οἱ ἀποδιδράσκοντες, περιπέμπων ἐν ταῖς νυξὶν εἰς τὰ 
συσσίτια καὶ τὰς στιβάδας τὰς ἐρριμένας ἀσπίδας ἐκέλευσε 

συλλέγειν καὶ ὡς αὐτὸν κομίζειν, ἵνα μὴ κειμένης ἀσπίδος 

ὁ δεσπότης ξητῆται. 
Ὅτι ἡνίκα διψασπίδας ἴδοι τις στρατιώτας, οὐ χρὴ τού- 2,3, 10 

τους ἐλέγχειν, ἀλλὰ κηρύττειν, ὡς καὶ of λοιποὶ ἀποβαλόντες 26 
τὰς ἀσπίδας οὕτως πρὸς αὐτὸν παραγίγνοιντο. 

8 καταλειφϑεὶς Η || 10 [ἔχων τοῖς] ϑεασαμένοις Sittl; ϑεα- 
σάμενος H | 12 καταχϑεὶς εἰς τὴν oto. H. 



Excerpta Polyaeni 35, 1—86, 2. 418 

35. Προφυλακὴ ἐνέδρας. 

2,8 Ὅτι ᾿Δρξιλαΐδας ὃ Δάκων διερχόμενος μετὰ τοῦ στρα- 1 
τεύματος εἴσοδον ὕποπτον δυναμένην κρύψαι ἐνέδραν πολε- 
μέων παρήγγειλε τῷ πλήϑει, ὡς προεγνώκει προκαϑημένην 

ὅ ἐνέδραν καὶ προσέταξε πάντας διεσκευασμένους πρὸς μάχην 
διαβαίνειν πολεμήσοντας τὸν προκείμενον λόχον. ἐξ οὗ 
συνέβη κατὰ τύχην εὑρεϑῆναι λόχον μέγαν μὴ προορώμενον 
τὴν τῶν πολεμίων παρασκευήν. oUg ὡς προπαρασκευασμένος 
ῥαδίως διέφϑειρεν. 

3,381 ῸὋὍτι ἐκ τοῦ ὁρᾶν ὕρνεις ὑπεριπταμένους καὶ μὴ ἐπὶ γῆς 2 
11 ἱζάνοντας χρὴ συνιέναι, ὡς λόχος ἐγκέκρυπται ἐκεῖσε. 

8, 9, 24 Ὅτι Ἰφικράτης πολιορκῶν πόλιν, ἐπειδὴ ἐπαπειλουμένους ὃ 
αὐτὸν τοὺς πολίτας ἤκουεν, φωράσας ἐνέδραν συντόμως ἀνέ- 

ξευξεν καὶ ἐρευνησάμενος καὶ εὑρὼν πάντας διέφϑειρεν. 

15 96. ᾿Ενέδραι διάφοροι καὶ ποικίλαι. 

1, 40, 2 Ὅτι ᾿Δλκιβιάδης προσπλεύσας πολεμίᾳ πόλει τοὺς στρα- 1 
τιώτας ἀποβιβάσας νύκτα καὶ ἡμέραν ἀναμείνας τῶν πολε- 
μέων οὐκ ἐξιόντων ἐνέδραν καταστήσας τὰς σκηνὰς ἐμπρήσας 
ἀνήχϑη. of δὲ ix τῆς πόλεως ἀνηγμένον ἰδόντες ϑαρσή- 

20 σαντες ἐξῆλθον καὶ ἐσκεδάσθησαν ἀνὰ τὴν χώραν. οἵ λο- 
χῶντες ἐπαναστάντες πλείστους διέφϑειραν καὶ λείαν πολλὴν 
συνῆξαν. ᾿Αλκιβιάδης πάλιν προσπλεύσας καὶ ταῦτα ἀνα- 
λαβὼν ἀπέπλευσεν. 

ἢ, 14,1 Ὅτι ἔφοροι μηνυϑέντος ἐπιβουλεύειν Κινάδονα συλλαβεῖν 2 
25 αὐτὸν ἐν τῇ πόλει συμφέρειν οὐχ ἡγούμενοι τῶν ἱππέων 

τινὰς κρύφα προπέμψαντες εἴς τινα χῶρον ἐπιτήδειον μετέ- 
πεμψαν τὸν Κινάδονα μετὰ δύο στρατιωτῶν ὡς πρὸς πρᾶξιν 
ἀπόρρητον. '$hog δὲ ἀφίκετο κατασχεϑεὶς ὑπὸ τῶν προπεμ- 
φϑέντων ἱππέων καὶ στρεβλωϑεὶς ἐξήγγειλεν τοὺς κοινωνοὺς 

4 τὸ πλῆϑος H | 24 μηνυϑέντες H | Κινάδονον H. 
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414 Excerpta Polyaeni 36, 2—5. 

τῆς ἐπαναστάσεως. of δὲ τοῖς ἐφόροις ἐμήνυσαν. αὐτοὶ δὲ 
μαϑόντες τοὺς μηνυϑέντας ἄνευ ταραχῆς ἀπέκτειναν οὐ παρ- 
óvrog τοῦ μεμηνυκότος. 

8 Ὅτι Ὀνόμαρχος Μακεδόσι παραταττόμενος ὅρος μηνο- 3, 88,3 | 
εἰδὲς κατὰ νώτου λαβὼν καὶ ταῖς ἕκατέρωϑεν κορυφαῖς ἐγ- b 
κατακρύψας πεζοὺς καὶ πετροβόλους μηχανὰς προῆγε τὴν 
δύναμιν ἐς τὸ ὑποκείμενον πεδίον. ὡς δὲ oí Μακεδόνες 

ἀντεπιόντες ἠκροβολίσαντο, of Φωκεῖς προσεποιήσαντο φεύγειν 
εἰς τὰ μέσα τοῦ ὄρους. οἵ μὲν δὴ Μακεδόνες ϑυμῷ καὶ 

δώμῃ διώκοντες ἐπέκειντο. οὗ δὲ ἀπὸ τῶν κορυφῶν τοὺς 10 
πέτρους βάλλοντες συνέτριβον τὴν Μακεδονικὴν φάλαγγα. 
τότε δὴ Ὀνόμαρχος ἐσήμηνε τοῖς Φωκεῦσιν ἐπιστρέφειν καὶ 
τοῖς πολεμίοις ἐμβάλλειν. οἱ δὲ Μακεδόνες τῶν uiv ὄπιϑεν 

βαλλόντων, τῶν δὲ ἄνωϑεν, ταῖς πέτραις συντριβόμενοι ἀνε- 
χώρησαν. ἐν ταύτῃ τῇ φυγῇ τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων 15 
φασὶν εἰπεῖν" “οὐκ ἔφυγον, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησα ὥσπερ οἵ κριοὶ, 
ἵνα αὖϑις ποιήσωμαι σφοδροτέραν τὴν ἐμβολήν.ἢ 

4 Ὅτι 4ημοσϑένης ᾿Δἀκαρνάνων καὶ Augiuóyov στρατη- 5, 1,2 
γῶν ἀντικρὺ Πελοποννησίων ἐστρατοπέδευεν χαράδρας με- 
γάλης διειργούσης. δρῶν δὲ πολλῷ πλείονας τοὺς πολεμίους 20 

καὶ τὸ στρατόπεδον ὑπερφαλαγγούμενον ἐς τὸ κοῖλον καὶ 
λοχμῶδες ἐλόχησεν ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τριακοσίους. ὅπως, 
ἐπειδὰν ὑπερφαλαγγώσωσιν οἵ ἐναντίοι, κατὰ τὸ ὑπερβάλλον 
αὐτῶν ἐξαναστάντες κατὰ νώτου γένοιντο. οἵ μὲν ὑπερεφα- 

λάγγωσαν, oí δὲ ἐξ ὄπιϑεν ἐπανέστησαν καὶ ἄφνω προσ- 25 
πεσόντες οὐ σὺν πολλῷ πόνῳ τὴν μάχην ἐνίκησαν. 

5 Ὅτι Φίλιππος ἀφικόμενος εἰς Δάρισσαν, ἵνα τινὰς τῶν 42,11 

᾿Δλευάδων ἔξω οἰκίας καϑέλοι, νοσεῖν ὑπεκρίνατο, ὕπως 
εἰσιόντας αὐτοὺς ὡς ἐπισκεψομένους συλλάβῃ. Βόϊσκος ἐξήγ- 

γειλεν τοῖς ᾿Δλευάδαις τὴν ἐπίϑεσιν καὶ διὰ τοῦτο τέλος οὐκ 30 
ἔσχεν ἡ πρᾶξις. ᾿ 

6 προσῆγε Η || 8 ἠκροβολήσαντο H | 11 πεξοὺς H | 22 λοχῶ- 
δὲς H | 27 τὰς τῶν 4. ἐξοικίας H | 380 ᾿Δδευάδες H. 



| Excerpta Polyaeni 36, 6—8. ᾿ 415 

καϑίσας ἀποστείλας ἐμπιπρᾷ τὰς ἐπαύλεις καὶ τοὺς σταϑμούς. 

of δὲ πολέμιοι ὡς ὑφ᾽ ἑτέρων ἐμπιπρωμένας νομίζοντες διαρπά- 

σασϑαι λείαν ἐκεῖθεν ἀπερχόμενοι περιπίπτουσι ταῖς ἐνέδραις. 

6 τοπέδευεν. προῆλϑε τῆς πόλεως στρατιὰ πολλή. ὁ δὲ διελὼν 

τὸ στρατόπεδον ἕνὶ μέρει συνέβαλλεν παράγγελμα δοὺς ἀπόρ- 
θητον εἰς φυγὴν τραπέσϑαι. οἵ μὲν δὴ ἔφυγον, of δὲ ᾽Δπρα- 
γαντῖνοι διώκοντες πολὺ τῆς πόλεως ἀπεσπῶντο. ᾿Ιμίλκων 

10 πρόσϑεν τῶν τειχῶν ὕλην ἐμπρήσας τοὺς ὑπολοίπους εἰς 
ἐνέδραν ἀφανῆ κατέστησεν. οἵ διώκοντες τὸν καπνὸν αἰρό- 
μενον ἰδόντες ἀπὸ τῶν τειχῶν ὠήϑησαν ὑπὸ τῶν πολιτῶν 
ἀνακαλεῖσϑαι" καὶ μεταβαλλόμενοι πρὸς τὴν πόλιν ἀνέστρεφον 
ἐπικειμένων αὐτοῖς τῶν πρότερον φευγόντων. ὡς δὲ κατὰ 

15 τὴν ἐνέδραν ἐγένοντο of μετὰ τοῦ ᾿Ιμίλκωνος ἐξαναστάντες. 
τοὺς μὲν αὐτῶν διέφϑειραν, τοὺς δὲ ἐζώγρησαν. 

jest in Ὅτι ᾿Αϑηναίων καὶ “Πακεδωιμονίων ἐν τῇ oí νῆες 8 
lyaeni , 
icibus ἀνθώρμουν ἐν τοῖς ὕρμοις ὑπ᾽ ἀλλήλων ὁρώμεναι" κατὰ δὲ 

τὸν αὐτὸν καιρὸν ἀναχϑεῖσαι πάλιν ἀπέπλεον καὶ τὰ πληρώ- 

20 ματα ἐξεβίβαζον. τοῦτο ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας ἔδρων παρα- 
φυλάττοντες ἀλλήλους. ὃ Δάκων ἀσελήνῳ νυκτὶ τὰ πληρώ- 
ματα μετὰ σιγῆς προσέταξεν εἰσαγαγεῖν ἐπεὶ δὲ ἦν ἡμέρα, 
φανερῶς ἐνεβίβασεν τοὺς πελταστὰς καὶ τὴν ἡσυχίαν εἶχεν 

ἐν ταῖς ναυσίν. οἵ ᾿4ϑηναῖοι τοῦτο ἰδόντες καὶ αὐτοὶ ὁμοίως 
25 ἐποίουν. ἦν ἀρίστου ὥρα. of Δάκωνες ἐξεβίβασαν τοὺς πελ- 

ταστὰς καὶ σίτου φροντὶς ἦν αὐτοῖς. ὁμοίως καὶ of ᾿4ϑηναῖοι 
τοὺς πελταστὰς ἐξεβίβασαν καὶ περὶ ἄριστον ἐπονοῦντο. ἐν τούτῳ 
τῷ καιρῷ τὰ πληρώματα τῶν “ακωνικῶν νεῶν ἀνακαϑιστά- 
μενα ἐπέπλευσαν ταῖς ᾿4ϑηναίαις ναυσὶ κεναῖς οὔσαις καὶ τὰς 

80 πλείστας αὐτῶν συνέτριψαν τῶν ἀνδρῶν ἀριστοποιουμένων. 

5 Ἡμίλκων H | 1 ἐν ἡμέραις H | 19 ἀναχϑῆσαι H | 28 
ἀντικαϑιστάμενα Roth; ἀντικαϑιστάντα H | 29 ᾿4ϑηναίαις] 
ἀσίαις H. 

5,81 Ὅτι ἀπατῶνται καὶ ἐχϑροὶ, ἡνίκα τὴν ἐνέδραν προ- 6 

;10,4 Ὅτι ᾿Ιμίλκων ἐν ᾿Ακράγαντι πλησίον τοῦ τείχους ἐστρα- ἢ 

LUPUS; 



416 Excerpta Polyaeni 37, 1—38. 

31. Ὅσα κατὰ ἱππέων... 

1 Ὅτι πολλάκις ἐπαφιέμενον ὕδωρ ποτάμιον τοῖς πεδίοις 1, 8, 
ἄχρηστον ποιεῖ ἱππόταις τὴν μάχην. 

2 Ὅτι καὶ κατασπορὰ τριβόλων τροποῦται πλῆϑος ἱππέων 1, 39, 
τῶν πελταστῶν στερρὰ ὑποδήματα ὀφειλόντων ἔχειν. δὴ 

9 Ὅτι Κλέαρχος ὁπλίτας ἔχων ἐν πεδίῳ προσκειμένων 5, 3,9 
πολεμίων ἱππέων καὶ ἱπποκρατούντων συνέταξε τὸ στρατό- | 
πεδον ὀκτὼ τὸ βάϑος καὶ κατέστησεν ἀραιοτέρους ἢ κατὰ. 
σχῆμα πλινϑίου καὶ παρήγγειλεν τὸ ἐγχειρίδιον καϑέντας 
ὑπὸ τὴν ἀσπίδα βαϑύτατον ὀρύξαι βόϑρον. of μὲν ὥρυξαν, 10 
6 δὲ τοὺς ὁπλίτας ἀπήγαγεν ἀπὸ τῶν ὀρυγμάτων εἰς τὸ 
πρόσω τοῦ πεδίου. τῶν δὲ πολεμίων ἱππέων ἐμπεσόντων 
ἀναχωρεῖν ἐπὶ πόδα παρήγγειλεν ἕως τῶν ὀρυγμάτων. of δὲ 
᾿πολέμιοι μηδὲν προειδότες ἐπελαύνοντες τῇ ἵππῳ σφοδρῶς 
ἐμπεσόντες τοῖς ὀρύγμασιν ἔπιπτον ἐπ᾽ ἀλλήλων. of τοῦ 15 
Κλεάρχου δὲ ἀνήρουν τοὺς ἱππέας χαμαὶ κειμένους. 

- Ὅτι Ἰφικράτης διωκόμενος ὑπὸ πολεμίων ἱππεῖς ἐχόν- 8,9, 
τῶν πολλοὺς αὐτὸς ἔχων ὀλίγους ἔδωκεν αὐτοῖς καιομένας 
λαμπάδας καὶ ἐπελαύνειν ἐκέλευσεν τοῖς ἐναντίοις. οὗ δὲ 

ἵπποι τῶν πολεμίων τῆς φλογὸς τὴν ὄψιν ὡς ἀσυνήϑη μὴ 20 
φέροντες ἀναστρέψαντες ἔφυγον. 

D Ὅτι Φωκεῖς τὴν Θετταλικὴν ἵππον διέφϑειραν. τάφρον 5, 18, 3 
ὀρύξαντες καὶ πληρώσαντες αὐτὴν κενῶν ἀμφορέων (καὶ) 
γῆν ὀλίγην ἐπέβαλλον. ἐς ταύτην τὴν τάφρον ἐμπεσόντες of 
ἱππεῖς αὐτοῖς ἵπποις διεφϑάρησαν. 25 

38. Περὶ τοῦ τόπου. 

Ὅτι Ἐπαμινώνδας περὶ Τέγεαν διακινδυνεύων πρὸς “απε- 2,3, 14 
δαιμονίους βουλόμενος ὑπερδεξίους καταλαβέσϑαι τόπους, | 

ἵνα λάϑοι τοὺς πολεμίους. προσέταξεν μετὰ ἱππέων χιλίων 

28 (καὶ) seclusi. 



Excerpta Polyaeni 38— 89, 3. 411 

ἑξακοσίων προϊππεῦσαι τῆς φάλαγγος καὶ πυκνὰς ποιεῖσϑαι 

τὰς ἀναστροφὰς τῇδε κακεῖσε, ὡς ἂν ix τούτου κονιορτὸς 
ἐγερϑεὶς ἀποσκοτώσας τῶν πολεμίων τὴν ὄψιν μὴ συγχω- 
ρήσοι αὐτοῖς ἰδεῖν αὐτὸν τοὺς ὑπερδεξίους καταλαμβάνοντα 

5 τόπους. 

89. Περὶ ὅρκων καὶ συνϑηκῶν. 

89, 4 Ὅτι Νικίας ὑπὸ Γυλίππου διωκόμενος ἤδη καταλαμβανό- 1 
| μένος ἔπεμψε κήρυκα πρὸς αὐτὸν φάσκων πάντα ποιήσειν 
| . T& προστασσόμενα καὶ ὡς ἤδη τινὰ χρὴ πέμπειν τὸν δώσοντα 
10 ὅρκους καὶ ληψόμενον. Τύλιπιδος τῷ κήρυκι πιστεύσας κατ- 

εστρατοπέδευσεν καὶ τοῦ διώκειν ἀποσχόμενος τῷ κήρυκι τῷ 
ἀπὸ Νικίου συνέπεμψεν τὸν συνϑησόμενον. ἐν δὲ τῷ τέως 
Νικίας τῶν ὀχυρωτέρων λαβόμενος πάλιν ἐπολέμει τὴν ἀνα- 
χώρησιν τῇ διὰ τοῦ κήρυκος ἀπάτῃ στρατηγήσας. 

3,6 Ὅτι 4Δερκυλλίδας ὥμοσεν Μειδίᾳ τῷ τυράννῳ τῆς Σκή- 2 
16 ψεῶς, ἐφ᾽ à ve προελϑόντα ταχὺ καὶ ὁμιλήσαντα πάλιν εἰς 

τὴν πόλιν πέμψαι. καὶ δὴ ὁ μὲν τύραννος προῆλϑεν, Zsg- 
κυλλίδας δὲ προσέταξεν ἀνοῖξαι τὰς πύλας, εἰ δὲ μὴ, φονεύ- 
σειν αὐτὸν ἠπείλησεν. ἐπεὶ δὲ φοβηϑεὶς ἀνέῳξεν. “ἀφίημί 

20 σε νῦν, ἔφη. εἰς τὴν πόλιν. τοῦτο γὰρ ὥμοσα. κἀγὼ δὲ 
μετὰ τῆς ἐμῆς δυνάμεως εἰσέρχομαι. τοῦτο γὰρ ποιῆσαι 
οὖχ ὥμοσα.᾽ 

3,19. Ὅτι Θίβρων ἐν "Aci χωρίον πολιορκῶν τὸν φρούραρχον ὃ 
ἔπεισεν ἐπὶ σύνθημα προελϑεῖν ὀμόσας, εἰ μὴ συντίϑοιντο, 

2ὅ πάλιν αὐτὸν εἰς τὸ φρούριον καταστήσειν. ὃ μὲν προῆλϑε 
καὶ λόγων ἐκοινώνησεν, of δὲ τοῦ φρουρίου φύλακες δια- 
λύσεως ἐλπίδας λαβόντες ῥᾳϑυμότερον ἔσχον τὴν φρουράν. 

ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ προσβαλόντες οἵ Θιβρώνειοι κατὰ κράτος 
αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὃ δὲ αὐτὸν εἰς τὸ φρούριον ἀγαγὼν 

80 πάλιν κατὰ τοὺς ὅρκους προσέταξεν ἀναιρεϑῆναι. 

12 τῶν συνϑησομένων H | τὸ τέως H | 16 Σκήψεως] Κίτεως 
Η ||[16 ἐφ᾽ ὅτε H | 28 Θιβροναῖοι H. 

Δὰν σον τὸ τορος τ Gc 



418 Excerpta Polyaeni 39, 4---40, 2. 

4 Ὅτι Σαυνῖται πρὸς τοὺς πολεμίους ὅρκους ἐποιήσαντο 6,14 

καὶ συνθήκας εἰρήνης πέρι. οὗ δὲ συνέϑεντο μηδὲν ἄλλο 
ποιήσειν ἢ λίϑον ἕνα [ἐν] κυκλῷ τοῦ τείχους ἐξελεῖν. τῶν 
δὲ οὐδὲν μέγα ἡγησαμένων of πολέμιοι τοὺς κάτω λίϑους 
τῶν τειχῶν ἐξεῖλον. ἐξ οὗ συνέβη κατενεχϑῆναι τὸ τεῖχος. b 

5 Ὅτι Καμπανοὶ σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς τοὺς πολεμίους 6,15 
ἐπὶ τῷ δοῦναι αὐτοῖς τὰ ἡμίση τῶν ὅπλων. of δὲ κατα- 
τεμόντες τὰ ὅπλα ἐκέλευον αὐτοὺς τὰ ἡμίση λαμβάνειν. 

6 Ὅτι μελλόντων τινῶν συνθήκας ποιεῖν, συνεφώνουν 6,53 
τοιοῦτον, ὡς ἐπὶ τόσας ἡμέρας σκεψάμενον παρατηρήσουσι 10 
τοὺς ὕρχους, τῶν πολεμίων- δὲ ἐν πολλῇ ἀμελείᾳ διὰ τὰς 
τοιαύτας συνθήκας ὄντων, ἐπιόντες ἐν νυκτὶ ἐκεῖνοι πάντας 

αὐτῶν διέφϑειραν. ἐγκαλούμενοι δὲ. ὡς παρέβησαν τὰς 
συνθήκας, εἶπον" “οὐχὶ, ἡμέρας γὰρ συνεϑέμεϑα, ἀλλ᾽ οὐχὶ 15 
καὶ νύχτας. 

1 Ὅτι καὶ ἄλλος ποιῶν ὅρκους μετὰ τῶν πολεμίων ὀρύξας ,34 
λάκκον καὶ σκεπάσας αὐτὸν διὰ ξύλων καὶ γῆς ὀλίγης ἐκεῖσε 
ἐποίει τοὺς ὅρκους λέγων, ὡς φυλάξει τὰ ὀμωμοσμένα, ἕως 
ἂν ἐπὶ τὸ αὐτὸ σχῆμα μένῃ ἡ γῆ. τῶν πολεμίων δὲ πιστευ- 20 
σάντων αὐτὸς κατέλυσε τὴν τάφρον καὶ ἐπέϑετο τοῖς πολε- 
βίοις ἀφυλάκτοις οὖσι καὶ πολλοὺς αὐτῶν διέφϑειρεν. 

^ 
An i 

40. Περὶ προδοτῶν. οὐδ κῦο 

1 Ὅτι καὶ κύνες ἀφέμενοι πολλάκις ἐλέγχουσι τοὺς προ- 2,25 

δότας. : " 

2 Ὅτι Ἰφικράτης àv Χίῳ τοὺς λακωνίξοντας ἐλέγξαι βουλό- s, 9, 5: 

μενος ἐνίους τῶν τριηραρχῶν ἐκέλευσε νυκτὸς ἐχπλεύσαντας 
μεϑ’ ἡμέραν ἐπιπλεῦσαι κόσμῳ “ακωνικῷ. οἵ μὲν οὖν 
λακωνίζοντες ὡς εἶδον, μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπὶ τὸν λιμένα 
κατέδραμον. ὃ δὲ κυκλωσάμενος αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς 80 

3 [iv] inserui | 7 ἐπὶ τὸ H || 10 περατωσουσι H 16 νυκ τὸβ 
H | 26 βουλομένους H. 



Excerpta Polyaeni 40, 9—41, 1. 419 

πόλεως προσελϑόντας συνέλαβέν τε xol πολασϑησομένους 
᾿4ϑηναίοις ἔπεμψεν. 

st in Ὅτι Ἠλεῖοι ξενίαν τὸν προεστηκότα τῆς πόλεως ὑπο- ὃ 
ioibus πτεύσαντες ἀρκαδίζειν βέβαιον ἔλεγχον οὐκ εἶχον. τῶν δὲ 

5 διαπολιτευομένων αὐτῷ τινες πείϑουσιν ἐπιδημοῦντα “άκωνα 
ἐπιλαβέσϑαι παιδὸς ᾿ἀρκάδος ὡς οἰκέτου. προελϑούσης δὲ 

τῆς δίκης ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τὸ μὲν πλῆϑος τῷ “άκωνι 
συνέπραττεν, ὃ δὲ Ξενίας τῷ ᾿Δρκάδι. στάσεως δὲ γενομένης 
προῆλϑε τὸ πρᾶγμα μεχρὶ τῆς ἐκκλησίας κακεῖ πάλιν ὃ 

10 Ξενίας τοῦ ᾿ἀρκάδος ὑπερηγωνίζετο. οὕτως ὃ δῆμος ἐλέγχῳ 
φανερῷ μαϑὼν ἀρκαδίζοντα ϑάνατον αὐτοῦ κατεχειροτόνησεν. 

21, T Ὅτι Δατάμης δρῶν ἀπόμοιράν τινα τῶν αὑτοῦ ἱππέων 4 
τοῖς πολεμίοις προστεϑεῖσαν ἔπεισεν τοὺς πεζοὺς αὑτοῦ, ὡς 

αὐτὸς εἴη τούτους ἀπεσταλκὼς χάριν προδοσίας τῶν πολε- 
15 μίων. οἵ δὲ ϑαρρήσαντες καὶ γενναιότερον ἀγωνισάμενοι 

ἐνίκησαν. 
8,5 “Ὅτι Τύλλος ἦρχε Ῥωμαίων παρατασσομένων Φιδηναίοις" 5 

Ῥωμαίους προδόντες ᾿Αλβανοὶ περὶ τὸ λαιὸν κέρας ἐς τὰ ὄρη 
προεχώρουν. ἱππεὺς διὰ τάχους Τύλλῳ προσδραμὼν ἤγγελλε 

20 τὴν προδοσίαν. ὁ δὲ ἀνεβόησε “μέγιστον “ἀλλὰ σὺ μὲν τὴν 
σαυτοῦ τάξιν φυλάσσειν σκόπει, ᾿4λβανοὶ δὲ ἀπίασι κυκλωσό- 
μενοι τοὺς πολεμίους ἐμοῦ προστάξαντος. τοῦτο ἀκούσαντες 

Ῥωμαῖοι λαμπρὸν ἠλάλαξαν. οὐ μὴν οὐδὲ τοὺς Φιδηναίους 
ἔλαϑεν ἡ τῶν ἀλαλαξάντων χαρὰ, σπουδῇ δὲ καὶ τάχει φεύ- 

25 γειν ὥρμησαν ὑπὸ AigevOv κυκλωϑῆναι φοβηϑέντες. 

Al. Περὶ ψευδοπροδοτῶν. 

220 Ὅτι Σϑένιππος Δάκων ζημιωθεὶς χρήμασιν ὑπὸ τῶν 1 
ἐφόρων προποιητῶς αὐτομολῆσαι πρὸς τοὺς Τεγεάτας ὑπε- 
xoívoro, οἱ καὶ προσεδέξαντο αὐτὸν ὡς αἰτίαν ὀργῆς δικαίας 

8 ενίαν proposuit Roth; Θενυνέαν hic et infra H | 6 
προσελϑούσης Η || 12 αὐτοῦ H | 17 Φειδηναίοις et 23 Φειδη- 
ναίους H | 24 τάξει H | 27 Λάκωνι H | χρήματα H. 
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480 Excerpta Polyaeni 41, 1—4. 

ἔχοντα. τοὺς διαπολιτευομένους τῷ ἄρχοντε αὐτῶν :AgiGro- 
κλεῖ διαφϑείρας μετὰ τούτων πομπῆς οὔσης ϑύειν αὐτὸν 
μέλλοντα προσπεσὼν ἀπέκτεινεν. 

2 Ὅτι καὶ Ἡρακλείδης ἀρχιτέκτων ὑπέσχετο Φιλίππῳ ὡς ὅ, ττ,3 
μόνος καταπρήσειν τὸ “Ῥόδιον ναυτικόν. xol δὴ τότε στρα- 5 
τηγῶν προῆλϑεν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς Φιλίππου σημεῖα ἀδικίας 
ἔχων καὶ τῷ βωμῷ προσέφυγεν ἱκετεύων τυχεῖν σωτηρίας καὶ 
παρὰ τοῦ πλήϑους ἔλεον αἰτούμενος. ὥστε καὶ ἦσαν τῶν 
ἹΜακεδόνων τινὲς. οἷς ἐδόκει ταῦτα μὴ δικαίως παϑεῖν. ὃ 

δὲ πορϑμίδος ἐπιβὰς κατῆγεν εἰς Ῥόδον φάσκων" “ἱκέτης 10 
ἦλθον προπηλακιζόμενος δι᾿ ὑμᾶς, ἐπειδὴ Φίλιππον ἐκώλυον 
πολεμεῖν ὑμῖν" ἵνα δὲ πιστεύσητε τοῖς λεγομένοις, καὶ δὴ 
ἐπιστολὰς δεικνύω Φιλίππου γεγραμμένας πρὸς Κρῆτας. ἐν 
αἷς συντίϑεται κατὰ Ῥοδίων τὸν πόλεμον ἐξοίσειν. “Ρόδιοι 
ταῖς ἐπιστολαῖς πιστεύσαντες Ἡρακλείδην ὑποδέχονται ὡς 15 

δυνησόμενον αὐτοῖς ὠφέλιμον κατὰ Φιλίππου γενέσϑαι. ὃ 
δὲ νύχτωρ πνεῦμα ἐπίφορον παραφυλάξας τὰ νεώρια Ῥοδίων 
κατέπρησεν. καὶ παραχρῆμα σχάφους ἐπιβὰς ἀνήχϑη καὶ 
διέβη εἰς Μακεδονίαν. 

9 Ὅτι Καρχηδόνιοι περὶ Σικελίαν μαϑόντες, ὅτι Ῥωμαῖοι 6, 16, 5 
ναῦς πλείονας αὐτῶν ἔχοιεν. βουλόμενοι ταύτας περισπάσαι 321 
πείϑουσι τῶν ἰδίων πολιτῶν τινας αὐτομόλους γενέσϑαι, οἱ 

πρὸς τὸν Ῥωμαίων στρατηγὸν ἐλϑόντες ὑπέσχοντο “ιπάραν 
τὴν νῆσον τὴν προχειμένην Σικελίας αὐτῷ προδώσειν. ὃ μὲν 
δὴ πιστεύσας τὰ ἡμίση σκάφη πληρώσας κατέπλευσεν εἰς 25 
“Διπάραν. Καρχηδόνιοι δὲ ἐπαναχϑέντες ἐγγὺς τῶν "Pouoi- 
κῶν νεῶν κατὰ κράτος ἐνίκησαν. 

4 Ὅτι ᾿Αννίβας περὶ τὴν Ἔ ρδονίαν Φλάκκον Ῥωμαίων deest i 
στρατηγὸν λοχήσας ἀπέκτεινεν μετὰ πάντων τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν, codici! 
καϑεὶς ᾿Ερδονιάτην ψευδοπροδότην., ὃς αὐτομολήσας ἔπειϑεν 30 
τὸν Φλάκκον ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν ᾿Ερδονίαν ὡς τῶν ἀρίστων ἐν 

18 ἐδεώινυτο H | 16 ὡς δὲ H [| 17 παραλλάξαν H || 28 4»- 
δρονίαν H, sed infra ᾿Ερδονίαν. 
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τῇ πόλει καλούντων αὐτὸν διὰ τὸ μὴ φέρειν τὴν βαρύτητα 
Καρχηδονίων. 

719 Ὅτι Δαρεῖος πολιορκῶν Βαβυλῶνα χρόνῳ μακρῷ, τὴν 
πόλιν ἑλεῖν οὐχ οἷός τε ὧν διὰ Ζωπύρου ταύτην παρέλαβεν. 

6 σατράπης γὰρ ὧν αὐτοῦ Ζώπυρος ἀκρωτηριάσας ἑαυτὸν ἧκεν 
αὐτόμολος ὡς ταῦτα ὑπὸ Ζαρείου παϑών. Βαβυλώνιοι πι- 
στεύουσι τῇ ὄψει τῆς συμφορᾶς καὶ τῷ Ζωπύρῳ τὴν πόλιν 
ἐπιτρέπουσιν. ὃ δὲ νύχτωρ ἀνοίγει τὰς πύλας καὶ Ζαρεῖος 
κρατήσας Βαβυλῶνος ἐκεῖνο δὴ τὸ λαμπρὸν ἐφϑέγξατο ἀπό- 

10 φϑεγμα᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ εἴκοσι Βαβυλῶνας ἔχειν ἠβουλόμην, ἐφ᾽ 
ᾧτε ὁρᾶν τοιαῦτα παϑόντα Ζώπυρον. 

42. Περὶ αἰχμαλώτων. 

1, 29,2 Ὅτι *Iéooov ᾿Ιταλιώταις πολεμῶν. ὁπότε ἐλάμβανέν τινας 1 
| αἰχμαλώτους τῶν εὐγενῶν ἢ πλουσίων, οὐκ εὐθὺς ἀπεδίδου 

15 τοῖς λυτρουμένοις, ἀλλὰ πολλαῖς ἡμέραις κατέχων κοινωνῶν 
αὐτοῖς ἑστίας καὶ τιμῆς καὶ προεδρίας τηνικαῦτα προσιέμενος 
τὰ λύτρα τοὺς ἄνδρας ἐξεπέμπετο, ὡς ἂν ὕποπτοι παρὰ τοῖς 
πολίταις γένοιντο. 

3, 1, 80 Ὅτι ᾿Δ4γησίλαος iv "Acíe λείαν ἦγεν πολλὴν τῶν βαρ- 2 
20 βάρων ἐπικειμένων καὶ τοξευόντων καὶ ἀκοντιξζόντων. ὁ δὲ 

ὅσους εἶχε τῶν αἰχμαλώτων βαρβάρους δεδεμένους γυμνοὺς 
μόνους προέταξεν τοῦ στρατοπέδου. of προσκείμενοι yve- 
ρίσαντες τοὺς οἰκείους ἐπαύσαντο ἀφιέντες τὰ βέλη. 

2, 1, 32 Ὅτι ὃ αὐτὸς τοὺς ἐνδόξους λαμβάνων αἰχμαλώτους ἄνευ ὃ 

25 λύτρων ἀπεδίδου ποιῶν αὐτοὺς ἀπίστους παρὰ τοῖς πολίταις. 

6,19,1 Ὅτι Πλαταιεῖς Θηβαίων ἔλαβον αἰχμαλώτους" ἐπεὶ δὲ 4 
εἰς τὴν Πλαταιΐδα ἐνέβαλλον Θηβαῖοι, κήρυκα πέμψαντες 
ἠπείλησαν ἀποκτεῖναι τοὺς αἰχμαλώτους εἰ μὴ τῆς χώρας 
ἀπόσχοιντο. Θηβαῖοι οὖν αὐτίκα τῆς χώρας ἐξῆλϑον, Πλα- 

80 ταιεῖς δὲ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν. 

11 ὅτε H | 16 τῶν πολιτῶν H || 22 προκεέμενοι H 
POLYAENVS, ed. Melber. 81 
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5 Ὅτι "4rlog ἁλοὺς ὑπὸ Καρχηδονίων ὥμοσεν αὐτοῖς, 812 - 
ἂν ἀφεϑῇ, πεῖσαι τὴν σύγκλητον διαλύσασϑαι τὸν πόλεμον, 
μὴ πείσας δὲ ὡς αὐτοὺς ἀναστρέψαι. ἀφικόμενος εἰς Ῥώμην 
τοὐναντίον ἔπεισε τὴν σύγκλητον, τότε δὴ καὶ μᾶλλον πολε- 

μεῖν Καρχηδονίοις ὡς ἀπαγορεύουσι καὶ τὰ τῆς ἀσϑενείας 5 
αὐτῶν ἀπόρρητα καὶ ὃν τρόπον εἶεν ἁλώσιμοι ἠγόρευεν. 
τῆς δὲ συγκλήτου παρακαλούσης αὐτὸν μένειν καὶ τὸν ἐν 
ταῖς ἀνάγκαις ὅρκον ἀνώμοτον ἡγεῖσϑαι, περιπλεκομένων 
τέκνων, γυναικὸς, φίλων, συγγενῶν οὐχ ὑπέμεινε παραβῆναι 
τὸν Ügxov, πλεύσας δὲ ὡς τοὺς Καρχηδονίους ἀνήγγειλεν 10 
αὐτοῖς τό τε αὑτοῦ στρατήγημα καὶ τὴν Ῥωμαίων γνώμην. 
of δὲ κατείρξαντες καὶ βασανίσαντες ἀπέκτειναν. 

—— —rÓ σαν, 

48. Περὶ ὁμήρων. 

1 Ὅτι ᾿Αντίγονος μισϑωσάμενος Γαλάτας ὑπέσχετο ἀνὰ 4,68,1 

ταλάντου δώσειν ἕνὸς ὅμηρα δοὺς αὐτοῖς τῶν οἰκείων τινὰς 15 

εὐγενῶν, ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἡ μάχη. of Γαλάται τὸν μισϑὸν 
ἀπήτουν. αὐτὸς (μὲν) τοῖς μὲν ὁπλίταις ἐδίδου, παρορᾷ δὲ 
τοὺς ἀόπλους. ἐπικειμένων δὲ ἐκείνων καὶ ξητούντων καὶ 

τὸ τῶν ἀόπλων τάλαντον, ἐπειδὴ οὐκ ἐδίδου, ἠπείλουν τοῖς 

ὁμήροις ϑάνατον. ᾿Αντίγονος δείσας περὶ τῶν ὁμήρων πρε- 30 
σβευτὴν ἔπεμψεν, ὅσα αἰτοῦσιν δώσειν ὑπισχνούμενος. εἶ 
πέμψειαν τοὺς ληψομένους τὸ χρυσίον. οὃς ἐλϑόντας λαβὼν 
οὐ πρότερον ἀφῆκεν, πρὶν τοὺς ἰδίους ἀπέλαβεν. 

2 Ὅτι Πόρκιος Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐνέβαλεν εἰς τὴν 8,1 
Ἰβήρων. ἐκ δὲ τῶν πόλεων ἁπασῶν ἧκον πρεσβευταὶ σφᾶς 95 
αὐτοὺς ἐγχειρίζοντες αὐτῷ τε καὶ Ῥωμαίοις" ὃ δὲ προσέταξεν 

αὐτοῖς ἀγαγεῖν ὅμηρα ἐπὶ ὥραν ὡρισμένην. ἐπεὶ δὲ ἤγαγον, 
ἑκάστης πόλεως δυσὶν ἀνδράσι μίαν ἐπιστολὴν ἔδωκεν κε- 

λεύσας ἅπαντας κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπανελϑόντας τοῖς 

8 ἀναστρέψει H | 6 εἶεν] of ἐν H || 11 αὐτοὺς H || τότε 
αὐτοῦ Η | 14 ᾿ἀντίγων H || 17 (μὲν) seclusi | τοὺς μὲν ὁπλίτας 
H [|παρόρα H. 
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πολίταις ἀναγνῶναι. ἐπεὶ δὲ ἐπανῆλϑον, ἀνέγνωσαν τὰ γε- 
γραμμένα κατασκάψασϑαι τὰ τείχη σήμερον. ἕκάστη τοίνυν 
πόλις καιρὸν οὐκ ἔχουσα πρὸς τὰς πλησίον πόλεις διαπέμ- 

ψασϑαι, ἀλλὰ φοβούμενοι, μὴ τῶν ἄλλων ὑπακουσάντων αὐτοὶ 
5 μόνοι μὴ πεισϑέντες ἐξανδραποδισϑῶσιν, ὁμοῦ πάντες Ἴβηρες 

τὰ οἰκεῖα τείχη τῶν πόλεων κατέσκαψαν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. 

44. Περὶ αὐτομόλων. 

3,9, 5 [Ὅτι ᾿Ιφικράτης] δισχιλίων μισϑοφόρων πρὸς τοὺς 4&- 1 
κῶνας αὐτομολησάντων ἀπόρρητα γράμματα ἔπεμψεν πρὸς 

10 τοὺς ἡγεμόνας τῶν ἀποστάντων, παρακαλῶν μεμνῆσϑαι τοῦ 
συγκειμένου καιροῦ, καϑ᾽ ὃν καὶ τὴν ἐξ ᾿4ϑηναίων συμμα- 
χίαν προσδέχοιντο, εἰδὼς τὴν ἐπιστολὴν ἐμπεσουμένην τοῖς 
φύλαξι τῶν ὁδῶν. ἐπεὶ δὲ οἵ φύλακες ἐκόμισαν τὰ γράμ- 
ματα τοῖς “ακεδαιμονίοις. of μὲν ὥρμησαν συλλαμβάνειν 

16 τοὺς αὐτομόλους, of δὲ ἀγαπητῶς ἐξέφυγον ᾿4ϑηναίοις μὲν 

ἄπιστοι γενόμενοι, “ακεδαιμονίοις δὲ δόξαντες. 

75282 Ὅτι ᾿Δρσάμης συμβαλεῖν μάχην μέλλων τοῖς ἐκ βασι- 3 
λέως ἐπ’ αὐτὸν ἥκουσιν, ἐπειδὴ τὸν ἑαυτοῦ ἵππαρχον ἔγνω 
συνϑέμενον τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμου 

20 μετὰ πεντακοσίων αὐτομολήσειν, τοῦτον ἀνακρίνας τῆς ἀρχῆς 
διεδέξατο, μετὰ καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτόν" ἄλλους δὲ πιστοὺς μετά 

τινος οἰκείου τὴν τοῦ ἱππάρχου στολὴν ἐμβαλὼν ἀπέστειλεν 
προστάξας συνϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις καὶ κατὰ νώτου αὐτῶν 

γενέσϑαι. καὶ οὕτως αὐτοὺς κατὰ κράτος ἐνίκησεν. 
$6 Ὅτι Ταρκύνιος Γαβίους πολιορκῶν χρόνῳ μακρῷ καὶ 5 
26 μὴ δυνάμενος ἑλεῖν τὸν ἑαυτοῦ παῖδα Σέξτον πληγαῖς αἰκι- 

σάμενος αὐτόμολον ἔπεμψεν. οἵ δὲ τὸ σῶμα πικρῶς ἠκι- 
σμένον ἰδόντες, ἐδέξαντο ἐν τῇ πόλει καὶ μεγάλα ἐπαγγειλά- 
μενον κατὰ τοῦ πατρὸς, ὧν τὰ πλεῖστα δράσας πιστὸς ἦν. 

8 [ἄγει Ἰφικράτης] inserui | 25 Γαβηνίους Η | 27 αἰκισ- 
μένον H. 

81* 
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ἐληΐζετο Ρωμαίους. ἐς φυγὴν ἐτρέπετο, αἰχμαλώτους ἐλάμ- 
βανεν, μάχας ἐνίκα πολλὰς, ὥστε of Γάβιοι ϑαυμάσαντες 
αὐτοκράτορα στρατηγὸν αὐτὸν ἀπέφηναν. ὃ δὲ ἄγγελον κρύφα 
πέμψας τῷ πατρὶ ἤρετο, τί δρᾶν κελεύοι. Ταρκύνιος δὲ, καὶ 
γὰρ ἔτυχεν ὁμιλῶν ἐν κήπῳ, τοὺς ὑψηλοτάτους μήκωνας 
ἀποκλάσας ἔφη πρὸς τὸν ἄγγελον᾽ 'φράξε μου τῷ παιδὶ τοῦτο 
δράσαι.᾽ ὃ μὲν ἤγγειλεν, ὃ δὲ Σέξτος τοὺς προὔχοντας τῶν 
Γαβίων διαφϑείρας οὕτω μηχανησάμενος ἐρημίαν καὶ ἀσϑέ- 
νειαν Γαβίοις τὴν πόλιν αὐτῶν παρέδωκεν Ῥωμαίοις. 

45. Περὶ διώξεων. 

1 Ὅτι “υκοῦργος προσέτασσε τοῖς “άκωσι τοὺς πολε- 
μίους φεύγοντας μὴ φονεύειν, ἵνα τὸ φεύγειν ἡγῶνται τοῦ 

μένειν λυσιτελέστερον. 
2 Ὅτι ᾿4γησίλαος τοῖς φεύγουσι τῶν πολεμίων δίοδον δὲ- 

δόναι παρήγγειλεν. 
3 Ὅτι Ἰφικράτης τοὺς πολεμίους sig φυγὴν τρεψάμενος 

παρήγγειλε [ἐν] ποταμῶν διαβάσεσι καὶ τόποις στενοῖς καὶ 
τάφροις ταύτῃ μάλιστα κυκλοῦσϑαι τοὺς φεύγοντας οὐ χρὴ. 
ἵνα μὴ ἀναγκάζοιντο ἐξ ἀπονοίας μάχεσϑαι. καὶ ὅτι τῶν 
τειχῶν ἐγγὺς διώκειν οὐ συμφέρει᾽ πολλοὶ γὰρ ἤδη λαϑόντες 
ἐντὸς βέλους ἐγένοντο καὶ κακῶς παϑόντες ἀνεχώρησαν. 

46. Περὶ τῆς ἐν τῇ ἀναχωρήσει ἀσφαλείας. 

1 [Ὅτι Βρασίδας] ἐν τόπῳ στενῷ προσχειμένων κατὰ τὴν 
οὐραγίαν τῶν πολεμίων ἐκέλευσεν ἀπὸ λόφου κόπτοντας ἐν 
μέρει ξύλα κομίξειν. τὴν δὲ ὕλην πῦρ ἐμβαλὼν ἐνέπρησεν, 
ὥστε πολλῆς φλογὸς αἰρομένης of πολέμιοι κατὰ τὴν οὖρα- 
γίαν προσπίπτειν ἐκωλύοντο, αὐτὸς δὲ ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν. 

Ὅτι Ξενοφῶν τῶν βαρβάρων κατὰ τὴν πορείαν ἐπι- 

2 Γαβηνῖται H || 6 τὸν παῖδα H | 12 ἡγοῦνται H | 17 ἐν 
om. H | 23 [ὅτε Βρασίδας] inserui. 
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κειμένων τάξας ἀμφίστομον τὴν φάλαγγα, ὅσα ἦν ἀναγκαῖα 
σχευοφόρα, λαβὼν ἐντὸς ἐπορεύετο καταστήσας ἐπὶ τῆς οὐρα- 
γίας ἱππεῖς, ἀκοντιστὰς, πελταστὰς. οὗ τοὺς προσπίπτοντας 

τῶν βαρβάρων ἀπεκρούοντο. 
22,22 ὉὍδτι Κλέαρχος Κύρου πεσόντος ἀναχωρῶν μετὰ τῶν ὃ 

6 Ἑλλήνων [ἐστρατοπέδευεν ἐν κώμῃ] τροφὴν ἄφϑονον ἐχούσῃ. 
Τισσαφέρνης πρέσβεις πέμψας ἠξίου μένειν αὐτόϑι τοὺς 
Ἕλληνας παραδόντας αὐτῷ τὰ ὅπλα. Κλέαρχος ὑπεκρίνετο 
προσίεσθαι τοὺς λόγους, ὅπως Τισσαφέρνης ἐλπίδι σπονδῶν 

10 ἐς τὰς κώμας διαπέμψειεν τοὺς πολλοὺς τῶν Περσῶν. ὃ μὲν 

δὴ νομίσας εἶξαι τὸν Κλέαρχον διέλυσε τὴν δύναμιν, ὃ δὲ 
νύχτωρ τοὺς Ἕλληνας ἐξαγαγὼν τῇ πορείᾳ προέλαβεν ἡἧμέ- 
ραν ὅλην καὶ νύχτα Τισσαφέρνου βραδέως τοὺς διαλυϑέντας 
συναγαγόντος. 

8, 9, 18 Ὅτι Ἰφικράτης πολεμίους ἔγγυϑεν ἐπικειμένους λαϑεῖν 4 

16 βουλόμενος καὶ ἀκινδύνως ἀναζεῦξαι, ὅσα ἦν ἐν τῷ τόπῳ 
δένδρα, περιέκοψε καὶ προσήρτησεν αὐτοῖς ἀσπίδας, κράνη; 
δόρατα, ὡς ἂν of πολέμιοι φαντασίαν ἔχοιεν μενόντων, αὐτὸς 
δὲ ἀσφαλῶς ἀναζεύξοι. 

814. Ὅτι Χαβρίας διὰ στενῶν τόπων ἀναχωρῶν τοὺς εὐρώ- D 
21 στους οὐραγεῖν προσέταξεν διὰ τὸ τοὺς πολεμίους ἐπικεῖσϑαι. 

8, 11,15 Ὅτι ὃ αὐτὸς ἐπικειμένων αὐτῷ πολεμίων, ὧν ᾿4γησί- 6 
λαος ἦρχεν, συναγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἐπὶ λόφον ὑψηλὸν, 
τὰ σκευοφόρα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀγαγὼν ἐπὶ τὸ ὀχυρώ- 

25 τατον περιεστρατοπέδευσεν. of δὲ “άκωνες ἀπὸ πέντε στα- 
δίων ἀντεστρατοπέδευσαν. Χαβρίας παρήγγειλεν ὡς πλεῖστα 
πυρὰ καίειν διὰ νυκτὸς καὶ περὶ δευτέραν φυλακὴν τὰ μὲν 
ὑποζύγια καὶ τὰ βοσκήματα καταλιπεῖν, αὐτοὺς δὲ ἀναχωρεῖν 
κατὰ τὸ ὄπιϑεν μέρος τοῦ λόφου. of μὲν δὴ λαϑόντες ἀνε- 

30 χώρησαν, of δὲ Λάκωνες τό τε πῦρ ὁρῶντες τῆς τε φωνῆς 

τῶν ὑποζυγίων ἀκούοντες ὑπὸ τὴν ἕω διασκευασάμενοι πρὸς 

5 Γύρου πταίσας H || 6 [ἐστρατοπέδευεν ἐν κώμῃ] inserui Ι 
8 αὐτῶν H | 15 ἔνδοϑεν Η || 17 κάρφη H. 
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μάχην σύνθημα λαβόντες τῷ λόφῳ προσῆγον. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἱ 
γενόμεναι κενὸν τὸ στρατόπεδον εἶδον, ἐβόησεν ᾿Ἵγησίλαος" i 

“ἄριστός γε στρατηγὸς Χαβρίας. ] 

d Ὅτι Χάρης ἀπῆγεν στρατόπεδον ἐκ Θράκης" ἐπέκειντο 8, xd 
. οὗ Θρᾷκες καὶ τὴν οὐραγίαν ἔϑραυον. ὃ δὲ βουλόμενος ἀπο- 5 
σπάσαι τοὺς πολεμίους καὶ διελϑεῖν ἀσφαλῶς, τόπον ὕποπτον 

συνιδὼν ἀναβιβάσας τῶν σαλπιγκτῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ 

συμπέμψας αὐτοῖς ὀλίγους τῶν ἱππέων ἐκέλευσε περιιππευσα- 
μένους τὴν ταχίστην γενομένους ὄπνϑεν τῶν πολεμίων τὸ 
πολεμικὸν σημῆναι. of μὲν ἐσήμαναν, of δὲ Θρᾷκες ἐνέδραν 10 
εἶναι νομίσαντες τὴν τάξιν λύσαντες ἔφυγον. Χάρης δὲ 

ἀσφαλῶς τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσατο. 
8 Ὅτι Φίλιππος διωκόμενος ὑπὸ Θρᾳκῶν παρήγγειλεν, 4.3, 18. 
ἐπειδὰν ὃ σαλπιγχκτὴς φεύγειν σημήνῃ. τοῖς μὲν οὐραγοῦσι 
προβαλλομένοις μένειν, τοῖς δὲ ἄλλοις φεύγειν, ὅπως τοῖς 15 
μὲν πολεμίοις ἐπιστήσειε διώκοντας, τοῖς δὲ οἰκείοις προλα- 
βεῖν τῆς ὁδοῦ παράσχοι. 

9 Ὅτι ὃ αὐτὸς τὰς παρόδους τῆς Βοιωτίας Βοιωτῶν φυ- 4.3, 14 

λασσόντων --- ἦν δὲ στενὸς αὐχὴν ὄρους --- οὐκ ἐπὶ τοῦτον 
ὥρμησεν, ἀλλὰ τήν τε χώραν πυρπολῶν καὶ τὰς πόλεις 20 
πορϑῶν φανερὸς ἦν. Βοιωτοὶ δὲ οὐχ ὑπομένοντες δρᾶν 
τὰς πόλεις πορϑουμένας κατέβησαν ἀπὸ τοῦ ὄρους. Φίλιπ- 

πος ὑποστρέψας διὰ τοῦ ὄρους ἀνεχώρησεν. 
10 Ὅτι ᾿Αννίβας ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν στενοχώροις ἀποκλει- περὶ! 

| σθεὶς τόποις ὑπ᾽ αὐτῶν φυλασσομένοις ταύρους συναγαγὼν codicibu 

καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων λαμπάδας ὑφάψας ἐς τὸ στενωπὸν 26 

ἐνεβίβασεν. δι’ ὧν τοὺς παραφυλάττοντας ἐχπλήξας εἰς 

φυγὴν ἔτρεψεν, αὐτὸς δὲ ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν. 
11 Ὅτι ὃ αὐτὸς ἀναξεῦξαι βουλόμενος ἀπέλιπε τοὺς ἱππεῖς, sch. | 

ὅπως ὃ Ῥωμαίων στρατηγὸς ὁρῶν αὐτοὺς μὴ ἐννοήσῃ τὴν οοἀϊοτυνῇ 
ἀνάξευξιν. ἐκεῖνοι γὰρ ἔμελλον ῥαδίως ἀφιππάξζεσϑαι. 581 

8 γε] τε H | 16 ἐπιστήσει H | 25 φυλασσομένων H. 



Excerpta Polyaeni 47, 1— 5. 481 

41. Φυγὴ ἐκ τόπων ἐπικινδύνων. 

1, 38, 3 Ὅτι Βρασίδας ὑπὸ πολεμίων ἐν κορυφαῖς ὄρους &mo-1 
χλεισϑεὶς,. ἐπειδὴ περιτείχισμα οἵ πολέμιοι ἐποίουν εἰς τὸ 
τελείως αὐτοὺς ἀφανίσαι, τῶν στρατιωτῶν αὐτῷ καταγογγυ- 

5 fóvrov αὐτὸς ἔφη τὸν καιρὸν εἰδέναι τῆς μάχης. ἡνίκα 
δὲ ἐθεάσατο ἤδη μέλλοντας ἐναποκλείειν τὸ περιτείχισμα, 
τοῦτον ἔφη τὸν καιρὸν εἶναι, ὡς κατὰ νώτου μὴ δυναμένων 
τῶν πολεμίων ἐπιτίϑεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν ἀχρη- 
στότερον τῷ περιτειχίσματι γενέσϑαι. 

1, 48, 4 Ὅτι Κόνων iv ΜὝηιτυλήνῃ κατακεκλεισμένος ὑπὸ “απκε- ὃ 

11 δαιμονίων σπεύδων ᾿4ϑηναίοις μηνῦσαι τὴν πολιορκίαν, 

λαϑεῖν τοὺς ἐφορμοῦντας οὐχ οἷός τε ὧν. κατασπάσας δύο 
τὰς ταχυναυτούσας ναῦς καὶ τοὺς ἀρίστους ἀπὸ τῶν πλη- 

ρωμάτων ἐρέτας ἐμβιβάσας ἑσπέρας προϊούσης ϑεασάμενος 
16 τοὺς παραφυλάσσοντας ἀνὰ τὴν γῆν ἐσκεδασμένους ἀφῆκε 

τὰ σκάφη παραγγείλας πλεῖν δρόμον ἀλλήλοις ἐναντίον, ἵν᾽ 
εἰ καὶ ϑἄτερον ἁλίσκοιτο, ϑἄτερον γοῦν σωθῆναι δυνηϑῇ. 
ἄμφω δ᾽ ἐσώϑη τῶν πολεμίων κατὰ τὴν ἀσχολίαν διῶξαι 
βραδυνάντων. 

? Ὅτι τοῦτο ποιεῖ καὶ ἐάν τις τὴν ἀποσκευὴν πρὸς ἕτερον 8 
21 τόπον σκήψηται ἀποστεῖλαι, ὡς ἂν τοῦτο μαϑόντες of πολέ- 

'2,,12 μιον ἐκεῖσε τὴν φυλακὴν μετατρέπωσιν. ἀλλὰ καὶ ἡνίκα τις 
ἴδῃ προκατειλημμένας τὰς διεξόδους, σχηματίσηται ὡς πρὸς 
τὴν πόλιν τῶν ἐναντίων καὶ τὰς χώρας χωρεῖν, ὡς ἂν of 

25 πολέμιοι φόβῳ τῶν ἰδίων ἀπολίποιεν τὰς διεξόδους. 

8, 9, ὅ Ὅτι τοῦτο ποιεῖ, ἡνίκα τις ἀποκεκλεισμένος σαλπιγκτὰς 4 

ἀποστείλας ὑπὲρ νώτου τῶν πολεμίων σαλπίσαι παραγγείλῃ; 
ὡς ἂν ἐκεῖσε τραπέντες οἵ πολέμιοι τὴν φυλακὴν ἀπολίποιεν. 

3,9, 6 ᾿Αλλὰ καὶ εἴ τις τάραχον κατὰ ϑᾶἄτερον μέρος ποιήσῃ, D 
80 ὡς ἂν δόξαντες of πολέμιοι ἐκεῖσε αὐτοὺς ἀναχωρεῖν αὐτόϑι 

χωρήσωσιν καταλιπόντες τὴν φυλακήν. 

29 ποίησει H. 



488 Excerpta Polyaeni 47, 6— 48, 8. 1 

6 ᾿Αλλὰ καὶ εἴ τις ξύλα ξηρὰ ὑποϑλήσας ἐπιϑήσῃ τούτοις 3,9, 1 ͵ 

χλωρὰ καὶ ὑφάψει, ὡς ἂν ὁμιχλώδης ὁ ἀὴρ γενόμενος ἐπι- 
σκοτίξζοιντο of πολέμιοι. 

48, Ποταμῶν διαβάσεις. 

1 [Ὅτι] τοῦτο ποιεῖ, ἡνίκα τις ἑτέρωϑι ἀπόμοιραν ἀπο- 1. 49, 4 
στείλας προτρέψηται τὸν πόρον ποιῆσαι, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα 6 
βιάζοιτο, dg ἂν τῶν πεμφϑέντων διαβάντων τοὺς ἀντι- 
καϑημένους τροπώσωνται. 

2 ᾿Δλλὰ καὶ ἡνίκα τις φημίσῃ, ὡς χρησμός ἐστι τὸν πρό- 3,1, 91 
τερον περάσαντα τροπωϑῆναι. 10 

8 Ὅτι, ἡνίκα Tig ποταμὸν μέλλοι περᾶν, προοφείλει ἡγεῖ- 2, 2,1 
σϑαι τὸν μέχρις ὀμφαλοῦ πόρον ὑπὲρ τὸν [ποταμὸν], ὡς ἂν 
τῷ ὕδατι τὸ πλέον παραφυλάττοιτο τοῦ σώματος ἀλώβητον 
ἐκ τῶν βελῶν τῶν ὑπεναντίων, τὸ δὲ ἄλλο ἐκ τῆς ἀσπίδος. 

4 Là καὶ ἡνίκα τις ὁμιχλώδη ποιήσῃ τὸν ἀέρα ὑπο- 3,8, 18 
ϑεὶς ξύλα ξηρὰ χλωροῖς καὶ ὑποκαύσας, ὡς ἂν μὴ ὡρᾶται 16 
ὃ ἀὴρ, ἕως ἂν διαπεράσωσιν. 

5 "AM& καὶ ἡνίκα τις ἐπικειμένων πολεμίων μέλλων περᾶν 2, 4,2 
ἀκινδύνως ὕλην συλλέξας ἐμπρήσῃ καὶ κωλύσῃ διὰ τούτων 
τὴν ὁρμὴν αὐτῶν, αὐτὸς δὲ ἀκινδύνως διαβῇ. 20 

6 ἹΡευματώδους ποταμοῦ χρηματίξζοντος χρὴ τοὺς εὐρώ- 4,1. 12 
στους ἔχοντας ἱππεῖς ἐς τετραφαλαγγίαν προτάξαι καὶ ὑπερ- 
ἄνω περᾶν κελεῦσαι, τοὺς ἀδυνάτους δὲ καὶ πεζοὺς κάτω- 
ϑεν, ὡς ἂν τὸ πολὺ ῥεῦμα ἐκεῖθεν κωλύοιτο. 

1 ᾿Δλλὰ καὶ ἡνίκα τις ἁμάξας συξεύξας σανιδώσῃ xal ἄνω 1, 21,8 

«eL ὑποκάτω καὶ πάλιν ἐν αὐταῖς ἄλλας ὑπερϑήσῃ, δύναται 26 
γεφυρῶσαι καὶ διαπεράσα: δηλονότι σχοινίοις αὐτὰς ἐφελκό- 
μενος παρά τινῶν μετὰ εὐρώστων ἵππων προπερασάντων. 

8 ᾿Δλλὰ καὶ ἡνίκα τις ἀντιστρατοπεδευόντων πολεμίων 7,216 

1 ἐπιϑήσει H || τούτοις χλωρὰ] ταῦτα χλωροῖς H | 5 jd 
inserui | 12 post τὸν lacuna in H || 15 ποιήσει H || 18 μέλλει H 
28 ἱππέων H. 
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Excerpta Polyaeni 48, 8—50, 1. 489 - 

τὰς μεγίστας σκηνὰς προστήσῃ καὶ ἀπατήσῃ τοὺς ὑπεναν- 
τίους. ὡς χάρακα βάλλοι, ἵνα κἀκεῖνοι τὰ ὅμοια ποιῆσαι 
πεισϑῶσιν, αὐτὸς δὲ παρεσκευασμένην ὀπίσω παραφυλάξῃ 
τὴν δύναμιν, τῶν πολεμίων δὲ ἀνετοίμων ὄντων αὐτὸς ἕτοι- 
μος διαπεράσῃ ἢ χρόνον ἐπὶ συχνὸν ἀντιστρατοπεδεύσῃ ὡς 
ἀπορῶν δῆϑεν πορείας" ἡνίκα δὲ làm καταμελήσαντας τοὺς 
πολεμίους, τότε ἀπόμοιραν στρατοῦ. πρὸς ἕτερον πόρον ἀπο- 
στείλας αὐτὸς ἀνιπαρακάϑηται, ἕως ἂν κατὰ νώτου αὐτῶν 
γένωνται. 

49. Ὁρῶν ἀποτόμων ἀναβάσεις. 

Ὅτι Φίλιππος βουλόμενος ἀπατῆσαι τοὺς πολεμίους 1 

καταλιπεῖν τὰς φυλακὰς τῶν ἀποτόμων ὀρῶν ἐπιστολὴν πε- 

πλασμένην κρατηϑῆναι τοῖς πολεμίοις ἐποίησεν ὡς πρός τινα 

τῶν αὑτοῦ στρατηγῶν περιέχουσαν, ὡς μέλλοι τὴν ἀνάξευξιν 
ποιεῖσθαι διὰ τὸ τοὺς Θρᾷκας νεωτερίξειν αὐτῷ. ὅπως καὶ 

αὐτὸς προὐπαντήσοι. ταύτης οὖν χρατηϑείσης παρὰ τῶν 
πολεμίων εἶτα καὶ αὐτὸς σχηματισάμενος τὴν ἀνάζευξιν 

ἔπεισεν αὐτοὺς καταλιπόντας τὰς φυλακὰς ἀμελεῖν" αὐτὸς 
δὲ λαϑὼν κατέλαβεν τὰς δυσδιεξόδους καὶ οὕτως διέβη 

ἀκωλύτως. 

Ὅτι καὶ ἁμαξῶν καταφερομένων σύσκουτα ποιήσας 2 
᾿Δλέξανδρος ἠδυνήϑη ἐπελθεῖν τοῖς πολεμίοις ἐξ ὑπερδεξίου 

ἱσταμένοις. 

ὅ0. Περὶ ἀποσκευῆς. 

νους δῃοῦν τὴν ἀλλοτρίαν διὰ τὸ πλείστην ἀποσκευὴν ἐκ 
τῆς στρατείας συλλέξασϑαι αὐτὸς πρῶτος τὰς βασιλικὰς ἁμά- 

ξας κατέπρησεν, εἶτα τὰς τῶν ὑπηκόων, ὡς ἂν ἐν χρείᾳ τοῦ 
πάλιν κτήσασϑαν καταστάντες δῃώσωσι προϑυμότερον. 

ὅ διαπεράσει et ἀντιστρατοπεδεύσει H | 14 αὐτοῦ Η || 27 
στρατείας] ὑστεραίας H. 

Ὅτι ᾿Αλέξανδρος δρῶν τοὺς οἰκείους μὴ προϑυμουμέ- 1 
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490 Excerpta Polyaeni 50, 2— 651, 2. 

Ὅτι !Avviyovog ὡς εἶδεν Εὐμένους ἀνὰ τὸ πεδίον ἔκτα- 4, 6, 12. 
KA x 

1 ξιν οὐκ ὀχυρὰν, τοῖς ὀπισϑοφυλακοῦσιν ἐπιπέμψας ἱππικὰ 
στίφη πολὺ μέρος τῆς ἀποσκευῆς αὐτοῦ ἔλαβεν. 

Ὅτι ὃ αὐτὸς Εὐμένει παρατάσσων, ἐπειδὴ εἶδεν τοὺς 4, 6, 1 
τοῦ Εὐμένους πολλὴν ἀποσκευὴν ἔχοντας, τοῦ πολέμου συγ- 
κροτηϑέντος αὐτὸς ἀποχωρήσας ἴλην ἱππέων ἱκανὴν [ἀπο- 
στείλας] συνέλαβεν τὴν ἁποσκευὴν τῶν Εὐμενείων. νικήσαντες 
δὲ of τοῦ Εὐμένους καὶ ἐπὶ τῇ νίκῃ γεγηϑότες, ἐπειδὴ εἶδον 
συλληφϑεῖσαν αὐτῶν παρὰ τῶν πολεμίων τὴν ἀποσκευὴν 
ἐπρεσβεύοντο πρὸς ᾿Δντίγονον ἀγοράσαι τὰ φίλτατα. ὃ "Avit- 
γονος δὲ προῖκα πᾶσιν ἀπεδίδου τὰ φίλτατα. οἱ δὲ εὐνοῖ- 
κῶς διατεϑέντες πρὸς αὐτὸν δήσαντες Εὐμένην παρέδωκαν 
᾿Δντιγόνῳ καὶ προσετέϑησαν αὐτῷ. 

51. “Ἵλωσις ἑνὸς ἀνδρός. 

ἽΨ 
1ἅ 

5 

10 

Ὅτι ᾿Αρταξέρξης προσέταξεν Ὀρόντῃ ἀγαγεῖν Τηρίβαζον *. 13 
σατράπην Κύπρου δεδεμένον. ὃ δὲ ὑποκάτω μὴ ἐντεταμ- 
μένης κλίνης λάκκον ὀρύξας, καλέσας Τηρίβαξον διαλεξόμενος 

ἀπόρρητα καὶ οὕτως εἰς τὸν βόϑρον βαλὼν ἔδησε καὶ ἤγαγε 
πρὸς ᾿Δρταξέρξην. 

Ὅτι ὃ αὐτὸς βουλόμενος στρατηγὸν αὑτοῦ ἀνυπόπτως Ἱ,10,1 
ἀποκτεῖναι ποιήσας δύο ἐπιστολὰς, τὴν μὲν μίαν πρὸς αὐτὸν 

, ς - , ^A , 2 ez περιέχουσαν, ὡς τὴν πᾶσαν φροντίδα τοῦ πρλέμον αὐτῷ 
" ji , -- A 

ἀνατίϑεται. ἑτέραν δὲ πρός τινα τῶν οἰκείων αὐτοῦ παρ- 
, , 3 1 3 4 ? , P! αγγείλας δεδεμένον αὐτὸν ἢ καὶ ἀποκτείναντα ἀποπέμψαι πρὸς 

αὐτὸν τὴν τούτου κεφαλήν. ὃ δὲ προσκαλεσάμενος αὐτὸν 
, ’ ζ΄ , — , ς πρός τινα ἰδιάξοντα τόπον μήκοϑεν τοῦ στρατοπέδου ὡς 

ἀπορρήτους βουλὰς βούλοιτο αὐτῷ ἀνατίϑεσϑαι, ἐπειδὴ μετὰ 
€ * 

τῶν οἰκείων μόνων εἶδεν αὐτὸν ἐλϑόντα, δήσας ἐπέστειλε 
πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ x«9' ὁδοῦ οἵ ἀποκομίξοντες &m- 
ἔκτειναν αὐτόν. 

6 [ἀποστείλας] inserui | 7 Εὐμενίων H | 15. 17 Τερέβαξον 
Η [160 Κύρου H| 20 αὐτοῦ H. 
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Excerpta Polyaeni 51, 3—652, 7. 491 

130,1 Ὅτι Μιϑραδάτῃ βασιλεὺς προσέταξεν ἀποστάντα Ζατά- 9 
μὴν κτεῖναι ἢ ἄγειν. Μυιϑραδάτης ὑποκρίνεται καὶ αὐτὸς 
ἀποστῆναι βασιλέως. οὐ μὴν ὅ γε Δατάμης ἐπίστευσεν. si 
μὴ πρόσϑεν πολλὰ λυμανῆται τῇ βασιλέως ἀρχῇ. καὶ δὴ 

ὅ Πολλὰ ἐλυμήνατο καὶ δόξας πολέμιος βασιλικὸς εἶναι ἔπει- 

σεν αὐτὸν συνελϑεῖν μετ᾽ αὐτοῦ διαλέξεως ἕνεκα περὶ ὧν 
χρή. ὃ δὲ ΙΜιδραδάτης προκατασκευασμένους ἔχων. στρα- 
τιώτας μετὰ ἐγχειριδίων ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τοῦτον ἀπ- 
ἔκτεινεν. 

10 52. Φυγὴ ἑνὸς καὶ μιᾶς. 

!, 81, 8 Ὅτι ᾿Δριστομένης δεδεμένος καὶ φυλαττόμενος ὑπὸ τῶν 1 
ἐχϑρῶν προσκυλισϑεὶς τῇ πυρρᾷ τούτων κοιμωμένων τὰ 
δεσμὰ κατακαύσας ἀπελύϑη καὶ τούτους ἀποκτείνας ἀν- 

ἐχώρησεν. 

8, 1,1 Ὅτι δύναταί τις ἀποφυγεῖν τῶν ἐμφανῶν, ἡνίκα οἶκε- 2 
16 τικὴν ἢ ἀγροικικὴν ἐσθῆτα βαλὼν καὶ ἀχρειώσας ἑαυτὸν κό- 

φινον ἤτοι τοιοῦτον λάβοι. 
3, 7, 8 Ὅτι “αχάρης γυναικός τινος ἐκφορὰν ἐχούσης νεκροῦ ὃ 

μέλανον χιτῶνα ἀμφιασάμενος γυναικεῖον καὶ ταῖς ϑρηνού- 
20 σαις συναναμίξας ἑαυτὸν ἐξέφυγεν. 

819} "Oz, καὶ Ζημήτριος εἰς ἅμαξαν χορτοφόρον κρύψας 4 
ἑαυτὸν ἀπεκομίσϑη εἰς τὴν ἰδίαν χώραν. 

6,54 Ὅτι μίλτον ὕδατι μίσγων τις δύναται πλάνην ποιῆσαι, Ὁ 

ὡς ἤδη ἀπεγνώσϑη τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τούτου ἀπολυϑεὶς 
25 ἐχφεύγει. : 
8,19 Ὅτι καὶ εἴδωλόν τις πονήσας &v9^ αὑτοῦ δύναται λαϑεῖν Ó 

τῶν φυλάκων τὸ εἴδωλον φυλασσόντων. 

888 Ὅτι Χίλωνις ἀπολλεισϑεὶς εἰς φυλακὴν ἐλϑούσης τῆς V 
γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν φυλακὴν ἐπισκέψεως χάριν, ἐπειδὴ 

30 ἐθαυμάσϑη διὰ τὸ φίλανδρον παρὰ τῶν φυλασσόντων, ἐάϑη 
εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ἄνδρα᾽ ἥτις τὰ τοῦ ἀνδρὸς ἀμφιασαμένη 

1 Μιϑραδάτην H | 8 τὸ χωρίον H | 23 μίάτου ὕδασι H || 
28 Χίλωνις] Χειλωνίς Polyaen. 
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499 Excerpta Polyaeni 52, 7— 654, 1. 

xol τὰ ἴδια δοῦσα τῷ ἀνδρὶ αὐτοῦ φυγόντος ἔμεινεν ἐκείνη. 
ὃ δὲ Χίλωνις ἐκφυγὼν τὴν ἱέρειαν cavet ἀντίλυτρον 
τῆς ἰδίας ἀπέδωκε γυναικός. 

8 Ὅτι ᾿Δρσινόη ἐπιβουλευομένη παρὰ τῶν οἰκείων εἰς τὸ 8,5τ || 
ἑαυτῆς φορεῖον ϑεραπαινίδα κατέχλινεν, αὐτὴ δὲ οἰκετικὰ 5 
ἀμφιασαμένη δάκια ἔλαϑεν ἐκφυγοῦσα. i 

9 Ὅτι καὶ IM$6va βασίλισσα αἰχμαλωτισϑεῖσα δάκια ἀμφια- 8, 61 
σαμένη ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ἐπράϑη. ἀχϑεῖσα δὲ εἰς Ῥόδον καὶ 
ἐξαγορεύσασα, ἥτις ἦν, ἠγοράσϑη ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπελύϑη. 

53. Τιμαὶ καὶ κολάσεις στρατιωτῶν. 10 

1 Ὅτι Καῖσαρ và ἁμαρτήματα τῶν στρατιωτῶν οὐ πάντα 8, 38, 3 
παρεφύλασσεν οὐδὲ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀξίως ἐτιμωρεῖτο 
τὴν συγγνώμην ἀνδρείας ποιητικὴν ἡγούμενος. εἰ μέντοι 

τις ἐστασίασεν ἢ τὴν τάξιν ἔλιπεν, τούτους ἐτιμώρει. 
2 Ὅτι Σεβαστὸς τοὺς ἐν ταῖς μάχαις καϑυφιεμένους οὐκ 8, 34,1 
ἀνήρει πάντας, ἀλλ᾽ ἐδεκάτευεν. 16 

3 Ὅτι ὃ αὐτὸς τοὺς ἐπὶ στρατοπέδου διαμαρτάνοντας ἐπκέ- 8, 34, 8 

λευσεν πρὸ τοῦ στρατοῦ λυσιξζώνους ἑστάναι καὶ ϑρηνεῖν 
δι’ ὅλης ἡμέρας, ἐνίοτε δὲ καὶ γυναικῶν στολὴν ἐδίδου 8, 34,5 
φορεῖν, τοῖς ἀνδραγαϑήσασι δὲ μεγάλας ἐδίδου δωρεάς. 20 

4 Ὅτι ᾿Αρτεμισία “υγδάμιδος κατεσκεύασε ναῦν συμμα- 8,68,2. 
χίδα καὶ μετ᾽ αὐτῆς ἠνδραγάϑησεν. διὰ τοῦτο ἔπεμψεν 
αὐτῇ βασιλεὺς ἀριστεῖον πανοπλίαν “Ἑλληνικὴν, τῷ δὲ 
ναυάρχῳ τοῦ στόλου ἄτρακτον καὶ ἠλακάτην. 

54. Πόλεων ἁλώσεις. 25 

1 Ὅτι ἐὰν μηχανήσηταί τις, ὡς στάσις ἐγένετο ἐν vài, 
αὑτοῦ στρατοπέδῳ καὶ Óv αὐτομόλου δηλώσας τοῖς πολιορ- 
κουμένοις ὑπαναχωρήσῃ μετὰ τὴν φήμην μικρὸν, εἶτα πάλιν 

16 ἐδεκάτευεν) οὐδὲ κατεῖχεν H | 20 ἐδίέδει H | 27 αὐτοῦ 
H | 28 ὑπαναχωρήσει H 



Excerpta Polyaeni 54, 1—7. 493 

ὑποστρέψας ἐνεδρεύσῃ καὶ, ἡνίκα ἴδῃ καταφρονητὰς ὅσον 
ἐκ τῆς ἀγγελίας καὶ τῶν ὁρωμένων τοὺς πολίτας. ἐπιπέσῃ 
τῇ πόλει ἀφυλάκτως, τροποῦται ταύτην. 

1,87 Ὅτι καὶ [0v] ὑδρορρόης δύναταί τις ἀσέληνον νύκτα 2 
b παρατηρήσας εἰσενεγκεῖν στρατιώτας καὶ κρατῆσαι πόλεως. 

.1,16 Ὅτι πολιορκῶν τις πόλιν πολλοὺς ἔχουσαν συμμάχους ὃ 
μηχανησάμενος ἀναχώρησιν ἰδίαν δύναται πεῖσαι τοὺς πο- 
λίτας ἀποπέμψασθαι καὶ μετὰ τὸ τοὺς συμμάχους ἀναχω- 
ρῆσαι ἐπελάσαι ἐξαίφνης καὶ ἐφευρεῖν τὴν πόλιν ἄνευ συμ- 

10 μάχων. 
5, 4,1 Ὅτι Πελοπίδας ἐπολιόρκει ἀκροπόλεις ἀπεχούσας ἀλλή- 4 

λῶν ἑκατὸν εἴκοσι στάδια. συνέταξεν οὖν, ἐπειδὰν προσάγῃ 
τοῖς τείχεσι, τέσσαρας ἱππεῖς ἐστεφανωμένους ϑέοντας ἥκειν 
ἀγγέλλοντας τὴν ἑτέραν πόλιν ἑαλωκέναι. ὃ δὲ ἀνέζευξεν 

15 ἐπὶ τὴν δοκοῦσαν ἡρῆσϑαι καὶ πρὸ τῶν τειχῶν ὕλην πολλὴν 
ἅψας καπνὸν ἤγειρε μέγαν, ἵνα τοῖς ἑτέροις ἐμπονήσῃ φαν- 

τασίαν πόλεως καταπεπρησμένης. of δὲ ὡς ἤδη γεγενημένης 
καταπλαγέντες τὴν μέλλουσαν ἅλωσιν σφᾶς αὐτοὺς τῷ Πε- 
λοπίδᾳ παρέδωκαν" ὃ δὲ τὴν παρὰ τούτων δύναμιν προσ- 

20 λαβὼν ἐπὶ τὴν ἑτέραν πόλιν ἐλϑὼν κἀκείνην παρεστήσατο 
οὐκέτι ϑαρροῦσαν ἀντιτάξασϑαι. 

), 97,1 Ὅτι ἐάν τις τραυματίας τινὰς τῶν οἰκείων πείσῃ δέξα- b 

σϑαι, δύναται κατασχεῖν πόλεως. 
3,8 — "Ori καὶ ἐάν τίς τινα ἐκ τῆς πόλεως κατάσχῃ καὶ πείσῃ 6 
25 προδοῦναι τὴν πόλιν, δύναται ἐλϑεῖν νύκτωρ εἰς τὰς πύλας 

καὶ τὸ σύνϑημα εἰπεῖν, ὅστις sim, ἐπακολουϑούντων αὐτῷ 

τινῶν ἔκ τῶν πολεμίων φόρτια βασταζόντων, ὅπως. ἡνίκα 
ἀνοίξωσιν of φυλάσσοντες εἰσδέξασϑαι αὐτὸν. εἰσέλϑωσιν 

οὗ ἐπακολουϑοῦντες καὶ φονεύσωσι μὲν αὐτοὺς, κρατήσωσι 
80 δὲ τὰς πύλας καὶ εἰσενέγκωσι τοὺς ἰδίους. 

3,8 — "Or καὶ ἐὰν χρήμασί τις φϑείρας τινὰς τῶν τῆς πόλεως 1 

1 ἐνεδρεύσει H | 2 ἐπιπέσει H | 4 [δι᾽] inserui | 18 τετρα- 
κισχιλίους H | 29 φονεύσουσι H || κρατήσουσι H | 30 τὰς πύλας H. 
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ἀπομάξαι διὰ κηροῦ τὰς κλεῖδας τῶν πυλῶν δυνηϑῇ ὁμοίας 
κατασκευάσαι, εἶτα αὐτοῖς ἐκείνοις παρασχεῖν καὶ εἰς ὡρισ- 

μένον ἀνοίξωσι καιρόν. σαλπιγχτὰς δὲ χρὴ κυκλῶσαι τῆς 
πόλεως καὶ ἄλλον ἀλλαχοῦ παραστῆσαι καὶ σαλπίζειν κελεῦ- 
σαι, ὡς ἂν ἀπατήσωσι τοὺς πολιορκουμένους πανταχόϑεν 5 
ὑποπτεύσαντας τὴν πόλιν συλληφϑῆναι. 

8 Ὅτι καὶ ἐάν τις ὡς κοινολογησόμενος δοίη λόγον τῷϑ,3 

φρουράρχῳ ἀβλαβῆ εἰς τὴν πόλιν ἀποπέμψειν καὶ μετὰ τὴν 
αὐτοῦ ἐξέλευσιν προσελϑὼν παραλάβον τὴν πόλιν, αὐτὸν δὲ 
κατὰ τὸν λόγον ἀβλαβῆ ἕως τῆς πόλεως ἐνεγκὼν ἐσχάτως 10 
φονεύσοι. 

9 Ὅτι καὶ ἐάν τίς τινα ἐκ τῶν τῆς πόλεως δυνηϑῇ πρα- 8,14 
τῆσαι καὶ διαφϑείρας χρήμασι πείσῃ ὑποστρέψαι (καὶ) εἰς τὴν 
πόλιν μετὰ προβάτων καί τινων ἕτέρων ὡς λείαν ἄγοντα, 
τοῦτο δὲ καὶ ἅπαξ ποιήσῃ καὶ δίς, εἶτα ἐν τῷ ἀνοίγειν 15 

τὰς πύλας λάϑῃ συνεισενεγκών τινας τῶν πολεμίων. 

10 Ὅτι καὶ ἡνίκα τις πρέσβεις ἀποστείλῃ διαλεξομένους 4, 2,4 

τοῖς πολίταις: ὅπως ἁπάντων ἐπὶ τὴν αὐτῶν ἀκρόασιν συνελ- 

ϑόντων αἰφνίδιον ἐπίϑεσιν αὐτὸς ποιήσας δύναται τῆς πό- 
λεὼς κρατῆσαι. 30 

11 Ὅτι διὰ κλιμάκων τις ἀναβιβάσας στρατιώτας τοῖς τεί- 4,3, τ 
χεσιν ὀφείλει τὰς κλίμακας ἀφελεῖν, ὅπως προϑυμότερον τῶν 
τειχῶν κρατήσειαν. 

12 Ὅτι Φιλίππου πολιορκοῦντος πόλιν Θεσσαλικὴν εἰσελ- 4,3,18 
ϑόντων τῶν αὐτοῦ μισϑοφόρων καὶ ἀφ᾽ ὑψηλῶν πολεμου- 25 
μένων αὐτὸς ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους ἀφυλάκτου τοῦ τείχους 
ὄντος διὰ κλιμάκων ἀνεβίβασεν στρατιώτας. οἱ ἀντιπερίσπασιν 
δόντες τοῖς πολίταις ἀβλαβεῖς διετηρήσαντο τοὺς εἰσελϑόντας. 

13 Ὅτι καὶ ἡνίκα τις ἀποκρύψας δύναμιν αὐτὸς μὲν μετὰ 4,8,13 
τῆς ἑτέρας ἐπιβάλοι ἐν τῷ φανερῷ, τῆς συμβολῆς δὲ γενο- 30 
μένης of ἐκ τῆς ἐνέδρας κυκλώσωσι τὸ τεῖχος ἀφύλακτον. 

4 κελεύσει H | V κοινολογησάμενος H | 18 (καὶ) seclusi | 15 
ποιήσει H | 24 Θεσσαλονικὴν H | 28 τοὺς πολίτας H. 
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1807 Ὅτι xel ἐάν τις πολιορκῶν διὰ διωρύχων βούληται 14 
ὑπεισελϑεῖν τῇ πόλει, προστυχὼν πέτρας νύκτωρ ἀλλαχόϑεν 
χῶμα προστάξει φέρειν καὶ ἐπίπροσϑεν τῆς διώρυχος ἐκχέειν, 
ὡς ἂν ἀπατηϑέντες of τῆς πόλεως νομίσωσιν ἤδη παρα- 

ὅ ληφϑῆναι. 

510,8 Ὅτι καὶ ὁδῶν δύο ἀπαγουσῶν πρὸς τὴν πόλιν, ἐάν τις 15 
τὴν μίαν ἀνορύξας ἀδιάβατον μὲν δόξῃ ποιεῖν, πρὸς δὲ τὴν 
ἑτέραν προσβάλῃ καὶ τοῦτο δι᾽ αὐτομόλου μηνύσῃ, εἶτα τῶν 
πολεμίων πρὸς ἐκείνην ἀποβλεπόντων αὐτὸς προπαρεσκευασ- 

10 μένοις ξύλοις γεφυρώσας τὴν ταφρευϑεῖσαν ὑπεισέλϑῃ τῇ πόλει. 
5,10,5 "AM& καὶ ὕλης πλησιαζούσης ἐάν τις ἐπιτηρήσας ἄνε- l6 

μον ἐμπρήσῃ ταύτην, δύναται μηχανήσασϑαι ἅλωσιν. 

ὅ19 Ὅτι καὶ ἐάν τις ἐκ τῶν πολεμίων τινὰ δυνηϑῇ δια- 17 
φϑεῖραι καὶ δοίη τινὰς δεδεμένους ὡς αἰχμαλώτους ἀπάγειν 

1ὅ πρὸς τὰ τείχη, ὕπως ἀνοίξωσιν αὐτῷ οἵ οἰκεῖον περιχαρῶς 
ὡς ἐπινίκια κομίξοντι, οἵ δὲ δεδεμένοι κρατήσωσι τῶν πυλῶν. 

ὅ, 22,4 Ὅτι εἰς παράλιον πόλιν ἐάν τις νυκτὸς ἐπιπλεύσας ἐκ- 18 

βιβάσῃ ἐνέδραν, αὐτὸς δὲ ἐπαναχϑεὶς ἅμα ἕῳ ἐπιστήσῃ 
ἑαυτὸν, τῶν πολιτῶν δὲ πρὸς αὐτὸν ἀποβλεπόντων οἱ τῆς 

20 ἐνέδρας ἐξελϑόντες κατάσχωσι τὴν πόλιν. 

6,1,1 Ὅτι xol ἐάν τις λαϑεῖν ϑέλων ὡς ἐπὶ μισϑοφορίᾳ καὶ 19 
ἀρυιϑμῷ ἐξοπλίσασϑαι προτρέψηται τὸν λαὸν καὶ αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ ἐπάξῃ, αὐτὴν δύναται πόλιν ἀφύλακτον εὑρεῖν καὶ 
παραλαβεῖν μηδενὸς εἰδότος μήτε τῶν νικώντων μήτε τῶν 

25 νικωμένων. 
6.18 "Ou δι’ ἐλλεβόρου ἐάν τις φϑείρῃ τὸ εἰσαγόμενον εἰς 20 

τὴν πόλιν ὕδωρ, ἐχκλύσας τοὺς πολίτας δύναται κατασχεῖν 
εὐχερῶς τὴν πόλιν. 

7, 6,10 Ὅτι ἐάν τις πολιορκῶν πόλιν ἐκ τοῦ ἕτέρου μέρους 21 
80 ἐπὶ ξύλοις ἰσομήκεσι τοῖς τείχεσιν εἴδωλα περιϑεὶς μετὰ 

πανοπλίας ἐπιστήσῃ τοῖς τείχεσιν, ὡς ἂν ἀπατηϑέντες οἵ 

1 βούλεται H || 4 νομίσασιν H | 6 ἀπαγόντων H | 22 ἀριϑμῷ] 
ἀδνουμίῳ H || πχουτρέψηται H 
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Ses ipm 
πολῖται δι᾽ αὐτῶν ἡρῆσϑαι τὴν πόλιν σφᾶς αὐτοὺς παρα- 
δοῖεν. 

22 Ὅτι ἐάν τις διώρυχα πονήσας βαϑεῖαν δι’ αὐτῆς $mó7,1,5 
γῆν ὑπεισελϑὼν τῷ τείχει εὐχερῶς δύναται κατασχεῖν τὴν 
πόλιν. 5 3 

23 Ὅτι καὶ τὴν λείαν τις προϑεὶς δύναται ἀσφαλῶς iniévoss, 9.62. 
τὴν πόλιν τῶν πολιτῶν φειδομένων τοὺς οἰκείους τιτρώσκειν. 

24 ᾿Αλλὰ καὶ ἐν καιρῷ ὑετοῦ ῥαγδαίου βέλτιον τὴν ἐπέ- 8,38,8. 
ϑεσιν πρὸς τὴν πόλιν ποιεῖν ὡς τῶν φυλάκων διὰ τὸν I 
ὑετὸν ἀναχωρούντων. 10 

55. Πέτρας ἀποτόμου ἅλωσις. ἱ 

1 Ὅτι κατόπιν τῆς πέτρας τοὺς κρημνοβατεῖν ἐπιτηδείους 4.8, 39 
λαϑραίως προστάξας τινὰς ἀνελϑεῖν ἄλλος ἄλλον ἀναρτῶν 

δύναται δοῦναι ἀντιπερίσπασιν. 
2 "Ou καὶ ἐάν τις διαφημίσῃ, ὡς ἀκοῇ ἤκουσεν οἰκχείου 4, 93,31 

τινὸς ϑάνατον καὶ σχηματίσηται λύπην καὶ διὰ τοῦτο μικρὸν 16. 

ὑπαναχωρήσῃ, δύναται αἰφνιδίως ἐπελϑὼν ἀπροσδοκήτοις ἐπι- 
πεσεῖν τοῖς ἐχϑροῖς δηλονότι δι’ αὐτομόλου τοῖς ἐχϑροῖς 
τοῦτο μηνύσας. ] 

3 Ὅτι xol ἐάν τις σχηματίσηται, ὡς τῶν ἡμίσεων GrQu-5.442 
τιωτῶν αὐτῷ στασιασάντων καὶ πρὸς τὸν κατ᾽ ἀλλήλων πό- ?1 
λεμον ὡρμημένων, καὶ μηνύσῃ δι’ αὐτομόλου τοῖς ἐχϑροῖς 
καὶ τὰ ἔργα ἐπακολουϑοῦντα δείξῃ, δύναται πλανῆσαι τοὺς 
ἐχϑροὺς ἀμελῆσαι τῆς ξαυτῶν φυλακῆς. 

56. ᾿ἀσφάλειαι πόλεων. 25 

1 Ὅτι ἐάν τις τειχομαχικὰ νοήσῃ ἔχειν τοὺς ἐχϑροὺς ὄρ- 3,33,8 

γανα, χρὴ προκαταλῦσαι μέρος τι τοῦ τείχους, ὡς ἂν δειλίαν 
τοῖς ἐχϑροῖς ἐμπονήσῃ. 

2 Ὅτι καὶ προδοσίαν τις ὑφορώμενος χρὴ ἐκ τῶν μισϑο- 2, 32,4 
φόρων ἕκάστῃ φυλακῇ ἕνα παρακαϑίσαι. 80 
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2,275,2 Ὅτι καὶ παρακαϑημένων τῶν πολεμίων ix τοῦ ἕτέρου ὃ 
μέρους, sive ἐκ τῆς πύλης εἴτε ἐκ τοῦ τείχους παρήξει. βέλ- 
τιστόν ἐστιν ἐκ τῶν ὄπιϑεν ἐνέδραν τοῖς πολεμίοις περι- 
καϑίσαι. - 

? Ὅτι καὶ ἐάν τις φημίσῃ,. ὡς προδίδοται αὐτῷ ἡἣ τῶν 4 
6 πολεμίων πόλις, ὡς ἂν πρὸς τὴν ἐκείνων φυλακὴν ἑαυτοὺς 

περιστρέψαντες ἐάσωσι τὸ πολεμεῖν ἐκείνους.. 
? ᾿Δλλὰ καὶ ἐάν τις τὸν ἴδιον λαὸν ἀταράχως ἐξάγοι πρὸς D 
ἀντιπαράταξιν δῆλον ὅτε ϑαρρῶν τῇ ὀχυρότητι τῶν τειχῶν, 

10 δύναται δοῦναι τοῖς ἐχϑροῖς ὑποψίαν ὡς ϑάρρος ἔχων εἰς 
τὴν ἰδίαν δύναμιν. 

6,8 Ὅτι μόλιβδος τηκτὸς ἐπιχεόμενος δύναται τὰς χελώνας 6 
ἀποτεφρῶσαι, σβέννυσι δὲ αὐτὸν Ὄξος. ἀλλὰ καὶ πᾶν εἶδος 
πυρὸς περιγίγνεται ὄξος. καλὸν δέ ἐστι καὶ ταῖς χελώναις 

16 πηλὸν ὑγρὸν ἐπιτιϑέναι ἢ σπόγγους πεπλησμένους ὄξους 
σσεριαρτᾶν. 

617 Ὅτι πρὸς τὰ ὑπὸ γῆν ταφρεύματα χρὴ ἀντιπαρατάττε- | 
σϑαι κατέναντι αὐτῶν ἀνορύττειν εἰς τὸν ὑφορώμενον τόπον 
τῆς πολιορκίας καὶ ῥάβδους χαλκᾶς πηγνύειν, ὡς ἂν φϑα- 

20 ξόντων τῶν πολεμίων αὐτοῖς καὶ πληττόντων Ó ἦχος τοῦ 

χαλκοῦ κατάδηλον ποιΐ τῶν πολεμίων τὴν ἀνόρυξιν., εἶϑ᾽ 
οὕτως πίϑον τετρημένον εἰς τὸν πυϑμένα πλῆσαι πτερὰ καὶ 
ταῦτα προσκαῦσαι, εἶτ᾽ ἀπομάσαι καὶ χαλκουργευτικὸν ἀσκὸν 
τῷ πίϑῳ ὑποφυσᾶν, ὡς ἂν ὁ καπνὸς ἐλαυνόμενος τῷ φυσή- 

25 ματι τῶν ἀσκῶν δριμὺς ἐπιφερόμενος ἀντιπαρατάττοιτο τοῖς 
πολεμίοις. 

? Ὅτι καὶ ἐάν τις διαφημίσῃ εἴτε δι’ αὐτομόλου cive δι᾽ 8 
ἐπιστολῆς διὰ τρόπου τοῖς πολεμίοις κρατηϑείσης, ὡς πρὸς 

τὴν ἐκείνων βούλοιτο ἐπιτηδεύσασϑαι χώραν. δύναται πεῖ- 
80 σαν τοὺς πολεμίους ἀφέντας τὴν πολιορκίαν πρὸς τὴν ἰδίαν 

ἀπιέναι. 
126 Ὅτι καὶ ἐάν τις βούλοιτο συμμαχίαν εἰσδέξασθαι κω-9 

1ὅ ὄξους H | 21 ποιεῖ H. 
PonvAENVYS, ed. Melber. 32 
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Avouévqv ὑπὸ τῶν πολεμίων. δύναται τοῦτο ποιῆσαι ἀπα- 
τήσας τοὺς ἐχϑροὺς διά τινος οἰκείου δηλῶν αὐτοῖς, ὡς τὴν 
ἄντικρυς νῆσον εἴτε χώραν εἴτε πόλιν αὐτοῖς προδοῦναι: 
ὡς ἂν τῇ τοιαύτῃ ἐλπίδι μικρὸν ὑπαναχωρήσαντες of πολέ- 
μιοι, εὕρωσι χώραν εἰσελϑεῖν οἵ σύμμαχοι. ὄ 

10 Ὅτι καὶ ἐάν τις καὶ γυναῖχας καὶ παῖδας καὶ mávro,50 

τὸν λαὸν προεξάξῃ τῆς πόλεως. δύναται δοῦναι ὑποψίαν 

ὡς ἀπονοίᾳ μάχονται, ἣν χρὴ σκέπτεσϑαι τὸν κατὰ λόγον 
στρατηγοῦντα. 

11 Ὅτι χρὴ σωροὺς ἀπὸ λίϑων καὶ πηλῶν ἐπιχρίσει κατα- 1,86 
σκευάσαι τινὰ τὸν ἐνδείᾳ πιεζόμενον" εἶτα σῖτον καὶ κρι- 11 

ϑὴν τῇ ὄψει τῶν σωρῶν ἐπιχύσει, ϑρέψει δὲ καὶ ἡμιόνους 
πιωτάτους καὶ ἐξεπιτηδὲς τοῖς πολεμίοις αὐτοὺς προδῷ, εἶτα 

ἐπικηρυκεύσηται ὡς ἐπί τινι ὑποϑέσει καὶ τῷ λόγῳ τούτῳ 
δείξει τοῖς ἐπικηρυκευσαμένοις τῶν πολεμίων τοὺς σωροὺς, 15 
ὡς ἂν ἀπατηϑέντες τῇ πλησμονῇ τῶν διατροφῶν ὑπαναχω- 
ρήσωσιν. 

12 Ὅτι Θασίων μηχανήματα πρὸς βοήϑειαν τῶν τειχῶν se 
μελλόντων ποιεῖν. ἐπειδὴ ἠπόρουν σπαρτίων, αἱ τούτων 

γυναῖχες ἀποκειράμεναι καὶ πλῆϑος τριχῶν ἐπισυνάξασαι, 20 
σχοινία ποιήσαντες Θάσιοι τὴν χρείαν τῶν μηχανημάτων 
ἐπλήρωσαν. 

- E E 
on δ b J 4 

ΜΠ Φ{ᾳ{ΦΦΦΦῸΦ0ᾳ0Φ ΘΟ 

51. Nevueyuxa. 

1 Ὅτι χρὴ ἐπιτηδεύσασϑαι κατὰ πλοίων πολεμικῶν καὶ 1,84,1 
μετὰ τὸ ἐγκρατεῖς τούτων γενέσϑαι μετασχηματίσαι τοὺς 25 
οἰκείους ὡς πολεμίους καὶ οὕτως ἐπιτρέχειν τῇ χώρᾳ τῶν 
πολεμίων, ὡς ἂν ὡς πρὸς οἰκείους ἐρχόμενοι λάϑωσιν ἐμ- 

πίπτοντες εἰς τὰς τῶν πολεμίων χεῖρας. 
2 Ὅτι Κόνων ἡμισείας τῶν πολεμίων ἔχων ναῦς ἐσχημα- 1, 48, 2 

τίσατο φεύγειν, τῶν πολεμίων δὲ νεῶν τῇ διώξει τὴν σύν- 80 

2 αὐτοὺς H | 5 εὔρουσι H | 8 7» H ἢ 10 κατασκευάσαι] 
κατασκευάσαντα H. 
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ταξιν λυσάντων, αὐτὸς ἐξαίφνης ἐπιστραφεὶς τὰς πλείονας 
αὐτῶν διέφϑειρεν. 

1, 48, 4 Ὅτι καὶ ἐάν τις μηνῦσαι βούληται πρὸς οἰκείους τῶν 8 
πολεμίων νεῶν ἀντιπαρισταμένων., χρὴ εὐτρεπίσαι ταχυναυ- 

ὅ τούσας δύο ναῦς καὶ ἀρίστους αὐταῖς ἐμβιβάσαι, καὶ ἡνίκα 
ἴδῃ ἀσχολουμένους πρὸς ἀναγκαίας χρείας τοὺς πολεμίους, 
ἐξαίφνης ἐξορμήσασαι ἐξ ἐναντίου ποιήσωσι τὴν εἰρεσίαν, 
ὡς ἂν τῆς διώξεως τῶν πολεμίων γενομένης πεφυρμένης 
ἀκινδύνως αὗται ἀπέλϑωσιν. 

1, 48, 5 Ὅτι Κόνων μαϑὼν, ὡς of πολέμιοι τὴν ἑαυτοῦ βούλον- 4 
11 ται ἐπιβουλεύσασϑαι ναῦν. ὁμοίαν τῆς ἐκείνης ἑτέραν κατα- 

σκευάσας καὶ τὸν στρατηγικὸν περιϑεὶς κόσμον ἀπὸ ταύτης 
ἄραι τὸ σημεῖον προσέταξεν, αὐτὸς δὲ εἰς ἀνύποπτον ἐλϑὼν 
τῶν δυνατωτέρων νεῶν τῇ προσποιητῇ ἄρδην ἐπισυναχϑέν- 

15 τῶν τὰς καταλειφϑείσας αὐτὸς τὰς μὲν κατέδυσεν, τὰς δὲ 

κατεδίωξεν. 

8,10, θ᾽ Ὅτι ἡνίκα τις πολλὰς κεχτημένος πρὸς ὀλίγας βούλοιτο D 
ναυμαχεῖν. ὀφείλει τὰς ταχυναυτούσας προαποστέλλειν καὶ 

παραγγέλλειν ὧδε κακεῖσε τὰς εἰρεσίας ποιεῖν, ὡς ἂν τῇ 
20 τούτων διώξει af τῶν πολεμίων διαλύσασαι τὴν σύνταξιν 

ἄλλως τε (δὲ) καὶ ἐκλυϑεῖεν (τῇ διώξει) τῇ συνεχεῖ εἰρεσίᾳ. 
εἶθ᾽ οὕτως μετὰ τῶν ἄλλων συντεταγμένως ἐπελϑὼν 
εὐχερῶς δύναται ταύτας -τροποῦσϑαι προεχλυϑέντων αὐτῶν 
τῇ εἰρεσίᾳ. 

, 10, 13 Ὅτι ἡνίκα τις ναυάγια καὶ αἰχμαλώτους ἐπιφερόμενος 6 
26 προστύχῃ πολεμίοις ἐν μηνοειδεῖ σχήματι χρὴ παρατάξασϑαι. 

τὰ μὲν ἔμβολα τῶν νεῶν καὶ τὸ περιφερὲς τοῦ σχήματος 
πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐπιστρέψαι, τὰ ναυάγια δὲ καὶ τοὺς 
αἰχμαλώτους ἐς τὸ κοίλωμα τοῦ ναυτικοῦ προσαγαγεῖν, ἵνα 

80 κατὰ πρύμναν αὐτῶν πλέωσιν. 

5 iB ναῦς H | 7 ἐξορμισάσας H || 11 ἐκείνου H | 14 ἐπισυνη- 
χϑέντων H | 21 (δὲ) seclusi | ἐκλυϑοῖεν H | (τῇ διώξει) seclusi || 
26 πολεμίους H || 29 προσαγάγοι H. 
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d Ὅτι (ἡνίκα) τις πλείονας κεχτημένος ὀφείλει προτάξαι 8, 10, τι 
τὰς ἴσας τῶν πολεμίων ἴσαις, ἐπιτάξαι δὲ ἑτέρας, ἃς 19i : 
ἡσυχίαν ἄγειν ἕως τινός" ἡνίκα προσβαλόντες oi πρῶτοι καὶ | 
τοῦ ἔργου ἁψάμενοι προεκλυϑεῖεν οἵ πολέμιοι, τότε σημεῖον 
αἴρειν, ὡς ἂν of ἀκμῆτες τοῖς κεκοπιακόσιν ἐπυϑέμενοι Qo- 5 
δίως κρατήσωσιν. 

ὃ Ὅτι (ἡνίκα) τις μέλλων ἐφορμᾶν φόβον ἔχων ἐκ τῶν 5,10,1} 
πολεμίων νεῶν χρὴ ἐν μηνοειδεῖ σχήματι συντάξασϑαι καὶ 

ἐπὶ πρύμναν πλέων οὕτως τὴν ἐφόρμησιν ποιήσασϑαι. 
9 Ὅτι ἡνίκα τις τὰς τῶν ἐχϑρῶν φοβούμενος βούλοιτο cti47 
ἐχκαλέσασϑαι, χρὴ σχηματίσασϑαι ὀλιγότητα νεῶν τρόπῳ τοι- δ' 3:2 
οὐτῳ᾽ τὰς δύο τῶν νεῶν συξεύξας v ἱστίον περιτυϑέναι καὶ 12 

εἰς ἡμίσεις τῶν πολεμίων ποιήσασϑαι τὴν ἔνδειξιν, ὡς ἂν 
ϑαρρήσαντες καὶ ἀναχϑέντες διπλᾶς εὑρόντες ῥαδίως χει- 
ρωϑῶσιν. 1 

10 Ὅτι Χαβρίας sig Αἴγιναν νυχτὸς καταπλεύσας τετρα- 3,11, 12 
χοσίους ἄνδρας εἴς τινα τόπον ἐπιτήδειον ἀποβιβάσας αὐτὸς 

παρέπλει" οἵ μὲν οὖν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεξελϑόντες τοῖς ἀπο- 
βᾶσι παρετάσσοντο καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀνήρουν. ὁ δὲ διὰ 
τάχους εἰς τὴν πόλιν εἰσέπλευσεν, of δὲ πολῖται φοβηϑέντες. 20 
μὴ τῆς πόλεως ἀποκλλεισϑῶσι καταλιπόντες τὴν πρὸς τοὺς 
τριακοσίους μάχην ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὴν πόλιν. | 

11 Ὅτι Χάρης περὶ Νεάπολιν ἐναυλόχει τριήρεις ἔχων 4.5, 22] 

εἴκοσιν. Φίλιππος ἐπιλεξάμενος τῶν νεῶν τέσσαρας τὰς ἄφι- ' 
στα πλεούσας ἐπλήρωσεν ἐρετῶν ἄλκῃ καὶ δώμῃ καὶ τέχνῃ 25 

ἀρίστων καὶ παράγγελμα ἔδωκεν προαναχϑῆναι τοῦ στόλου 
παντὸς καὶ παραπλεῖν ἐπὶ τὴν ΝΝνεάπολιν οὐ πολὺ τῆς γῆς 

ἀπέχοντας. of μὲν παρέπλεον, ὃ δὲ Χάρης ὡς ἀναρπασό- 
μενος τὰς τέσσαρας ναῦς ἐπανήχϑη ταῖς εἴκοσιν. αἵ δὲ 

τέσσαρες ἐλαφραὶ xol ἀρίστους ἐρέτας ἔχουσαι ταχέως εἰς 80 
τὸ πέλαγος μετεωρίζονται. τῶν δὲ ἀμφὶ τὸν Χάρητα συν- 

1. 7 (ἡνέκα) inclusi | 18 ὑπεξελϑόντες H | 23 ἐναυμάχη 
Η || 81 μετεωριξοντο H. 



Excerpta Polyaeni 57, 11—15. 501 

τεταγμένως διωκόντων ἔλαϑεν ὁ Φίλιππος Νεάπολιν ἀσφα- 

τς Ag παραπλεύσας, Χάρης δὲ οὐδὲ τὰς τέσσαρας ναῦς κατ- 
ἔλαβεν. 

4, 6,8 Ὅτι ᾿Αντίγονος £xoxóv τριάκοντα ναῦς ἔχων καὶ μετὰ 12 
6 τὸ Πολυσπέρχοντος ναυτικὸν ναυμαχήσας καὶ ἀποβαλὼν ἕξή- 

κοντὰ τριήρεις μηδὲν δείσας τῆς ἥττης τὰς καταλειφϑείσας 

διὰ τῆς νυχτὸς ἑτοιμάσας καὶ ἀπὸ γῆς πεζοὺς εὐτρεπίσας 

ἅμα ἕῳ προσετάξατο ταῖς τοῦ Πολυσπέρχοντος ἀμελῶς καὶ 
ὡς ἔτυχε διακειμέναις καὶ τῶν μὲν ἔξωϑεν, τῶν δὲ ἀπὸ τῶν 

10 νεῶν ἐπιϑεμένων λαμπρὰν τὴν νίκην ἤρατο. 
4, 7,2 Ὅτι ἡνίκα τις βούληται λαϑεῖν ὅπου ἀπέρχεται, χρὴ 18 

βιβλία δοῦναι τοῖς ναυάρχοις ἐσφραγισμένα καὶ παραγγεῖ- 
Aci, εἰ μὲν ἐν τῷ ἅμα πλέουσι, μὴ λῦσαι τὰς σφραγῖδας, 
εἰ δὲ τύχοι διασκεδασϑῆναι, λύσαντες ἀναγνῶναι, ὅπου μέλ- 

15 λουσι πλεῖν. 

4, 7, 6 Ὅτι ἡνίκα τις πόλιν παραλίαν μέλλοι πρατεῖν, αἰφνιδίως 14 
χρὴ τὸ μὲν πλεῖστον τοῦ ναυτικοῦ εἰς ἕτερον τόπον ἀπο- 
κρύψασϑαι., ἐκλεξάμενος δὲ ἕως εἴκοσι ναῦς καὶ ἀρίστους 
ἐμβιβάσας, ταύταις ϑοϑίῳ τῇ εἰρεσίᾳ ὡς παραπλεῖν τῇ πόλει 

20 παραγγείλαι. ὡς ἂν oL πολῖται ὡς πρὸς ἕτερον τόπον ἀπ- 
ἐρχομένας νομίσαντες ἀμελῶς διακέωνται, αὐτοὶ δὲ ἐξαίφνης 
τῇ πόλει ἐπιϑέμενοι κατάσχωσιν αὐτὴν ἀμελῶς τῶν πολιτῶν 
διακειμένων. ; 

4, 1,1 Ὅτι Ζημήτριος ἐπολιόρκει Σαλαμῖνα τριήρεσι ἕχατὸν 15 
25 ἑβδομήκοντα, ἣν ἐφύλαττε Πτολεμαίου στρατηγὸς Μενέλαος 

ναῦσιν ἑξήκοντα, προσεδοκᾶτο δὲ καὶ αὐτὸς Πτολεμαῖος ἕκα- 

τὸν τεσσαράκοντα ναυσὶν ἐπιπλεύσασϑαι. Ζ4ημήτριος πρὸς 
διακοσίας τριήρεις ἀξιόμαχος οὐκ Qv μικρὸν ὑπαναχωρήσας 
ὑπὸ κρημνοὺς λιμενίζοντας ἐναυλόχει. ἐπεὶ δὲ Πτολεμαῖον μὴ 

80 προορώμενον εἶδεν εἰς εὔορμον αἰγιαλὸν κατάραντα καὶ τὴν 
ἐπὶ γῆς ἀπόβασιν μέλλοντα ποιεῖν, ἐξαίφνης ἀναφανεὶς ταῖς 

11 βούλεται H | 14 τύχει H | 21 διάκεινται H. 

ρος 5 ΄- 
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προσορμιζουμέναις τοῦ Πτολεμαίου ναυσὶν, ὡς εἶχον τάχους 
οἵ τοῦ Πτολεμαίου παραχρῆμα ἔφυγον καὶ αὐτὸς Μενέλαος - 
τὰ ὅμοια τῷ Πτολεμαίῳ ἔπασχε φεύγοντι συνακολουϑῶν. 

16 Ὅτι Διονύσιος ὑπὸ "IulAxcovog εἴσω λιμένος αὐταῖς ναυσὶ 5, 5, 6 
περιπκλεισϑεὶς τοὺς στρατιώτας ϑαρρεῖν παρεκελεύσατο. περι- 5 
σκοπήσας οὖν τὸν λιμένα ἔχοντα κατὰ ϑάτερον μέρος τόπον 
ὁμαλὸν καὶ πηλώδη. εὖρος εἴκοσι σταδίων τοῦτον φαλαγγώ- 

σας ὑπερήνεγκεν ἡμέρᾳ μιᾷ ὀγδοήκοντα τριήρεις. “Ἰμίλκων 
φοβηϑεὶς μὴ Διονύσιος τὸ ναυτικὸν ὑπερβαλὼν τοὺς Καρ- 

χηδονίους ἐπὶ στόματι τοῦ λιμένος κατακλείσας ἔνδον ἐξέλοι, 10 
ἀπέπλευσεν. Διονύσιος δὲ τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ τὸν λιμένα 
καὶ τὸ ναυτικὸν καὶ τὴν πόλιν διεσώσατο. 

17 Ὅτι "IufAxcov πελάγιον πλοῦν διαπεραιοῦσϑαι μέλλων s, 10,2 
βιβλία ἐσφραγισμένα τοῖς ναυάρχοις δέδωκε cvvO£usvog, ἐὰν 
ἀποσπασϑῶσιν, πῶς χρὴ συναχϑῆναι. αὐτὸς δὲ λαμπτῆρας 15 
τὸ πρόσϑεν μέρος πεφραγμένους ἔχων, ὅπως μὴ γνωρίζοιεν 

of πολέμιοι ἀπὸ τοῦ φωτὸς τὸν ἐπίπλουν. προήγετο. 
18 Ὅτι φαντασίαν ὀλιγότητος δύναταί vig ποιεῖν ξευγνύων 5,22, 2 

δύο ναῦς καὶ ἐν ἀμφοτέραις. ἀνιστῶν ἱστίον ἕν, ὡς ἂν προ- 

καλέσηται τοὺς ἐναντίους πρὸς πόλεμον. 20 
19 Ὅτι Διότιμος ᾿4ϑηναίων ναύαρχος πελάγιον πλοῦν μέλ- 5,22,8 

Àov πλεῖν κρύφα συναγαγὼν τοὺς τριηράρχας προεῖπεν 
αὐτοῖς, ὅτι τὰς κάλλιστα πλεούσας τῶν νεῶν αὐτὸς παρα- 

λαβὼν ἀναχϑήσεται, ὡς ἂν μὴ ἀπολίποιντο τὰς κρείσσω 
τριήρεις ἔχοντες. ᾿ 25 

20 Ὅτι Διότιμος καταπλεύσας νυχτὸς ἐς χωρίον τῆς πο-ῦ, 33,: 

λεμίας ἀφ᾽ ἑκάστης νεὼς συχνοὺς ἄνδρας ἐκβιβάσας εἰς ἐνέ- 
δραν ἀπέκρυψεν, ἀρχούσης δὲ ἡμέρας κατὰ τοὺς ἐνεδοεύον- 
τας ταῖς ναυσὶν ἀνεκώχευεν. παραγγείλας τοῖς μὲν ἐπὶ τῶν 
καταστρωμάτων διασκευάξεσϑαι πρὸς μάχην, τοῖς δὲ ἐρέταις 80 
ἀνὰ μέρος ποτὲ μὲν τὰς ϑαλαμίας. ποτὲ δὲ τὰς ϑρανίτιδας 

8 φεύγοντας Η | 4 Ἡμίλκωνος H || 28 ἐνεδρεύσοντας H | 31 
ϑαλμηρὰς H. 
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κώπας ἀναφαίνειν καί τινα τῶν σκαφῶν τῇ γῇ προσάγειν 
ἐπειρᾶτο, οἵ μὲν πολέμιοι συνδραμόντες ἐκώλυον τὴν ἀπό- 
βασιν. of δὲ ἐκ τῆς ἐνέδρας προσδραμόντες oUg μὲν αὐτῶν 
ἀπέσφαξαν. oUg δὲ πρὸς φυγὴν ἐτρέψαντο, ὁ δὲ ἀσφαλῆ τὴν 

5 ἀπόβασιν ἐποιήσατο. 
536 Ὅτι Δωρόϑεος μιᾷ νηὶ ὑπὸ δύο τριήρων διωκόμενος 21 

ἔφευγεν εἰς τὸν λιμένα προηγούμενος αὐτῶν οὐ πολὺ, κάμψας 
δὲ τὴν ἄκραν τοῦ λιμένος εὐθὺς ἐπέστρεψε τὴν ναῦν, εἰσ- 
ιούσης τῆς προτέρας κατὰ τὸν λιμένα ἐμβαλὼν ἐκ πλαγίου 

10 αὐτὴν μὲν κατέδυσε, τὴν δὲ ἑτέραν εἰς φυγὴν ἔτρεψεν. 
(158 Ὅτι Ξέρξης σιτηγοὺς ναῦς “Ἑλληνικὰς κρατήσας συμ- 22 

βουλευόντων τινῶν καταδῦσαι ταύτας αὐτοῖς ἀνδράσιν τοὐ- 
ναντίον αὐτὸς ἐποίει. ἐρωτήσας γοῦν “ὅποι πλεῖτε᾽, ἐπειδὴ 
ἔφασαν ὡς πρὸς Ἑλλάδα, “καὶ ἡμεῖς, ἔφη. ἐκεῖσε, ὥστε καὶ 

16 ὁ τοῖς Ἕλλησιν ἀγόμενος σῖτος ἡμέτερός ἐστιν. of γοῦν 
σωϑέντες ἀπαγγείλαντες τοῖς Ἕλλησιν εἰς ἔκπληξιν ἔφερον 

αὐτούς. 

58. Κατάληψις παραλίων τόπων καὶ πόλεων. 

1, 8, 8 Ὅτι Ἡρακλῆς πλεύσας ἐπὶ Τροίαν αὐτὸς μὲν ἀπέβη 1 

20 πεζομαχήσων, τοῖς δὲ κυβερνήταις προσέταξεν τὰς ναῦς ἀνα- 
κωχεύειν. οἱ μὲν οὖν πεζοὶ Τρῶες ἡττῶντο, οἱ δὲ ἱππεῖς 

? ' m 2! n 3 ^ M ^ / , εἰς τὰς ναῦς ἔδραμον᾽ οὐ μὴν αἱροῦσι τὰ σκάφη σαλεύοντα 
ἄνω ϑαλάσσης: Ἡρακλῆς διώξας ἔκτεινε πάντας παρὰ τὴν 
$7 , 9 LU * / ἠϊόνα φεύγειν οὐκ ἔχοντας διὰ ϑαλάσσης. 

,16,3 Ὅτι Παμμένης βουλόμενος κρατῆσαι τοῦ Σικυωνίων λι- ὃ 
20 μένος αὐτὸς μὲν κατὰ γῆν παρεσκευάξετο προσβαλεῖν, πλοῖον 

δὲ στρογγύλον πληρώσας ὁπλιτῶν ἔπεμψεν. ob δὲ πλεύσαντες 
προσέσχον πρὸ τοῦ λιμένος, δείλης δὲ ἀπέβησαν αὐτῶν ὀλίγοι 
γυμνοὶ ὡς ἐμπορικοί τινες ἀπὸ τοῦ πλοίου πρὸς ἀγορὰν 

80 ἐπιτηδείων ἥκοντες. ὁ δὲ Παμμένης εἰς ἑσπέραν προσέβαλεν 

16 τοὺς Ἕλληνας H || 18 παράλλων H || πολεμίων H | 19 ἐπὶ 
Προῦσαν H | 23 παρὰ] πρὸς H | 24 διὰ] ἐπὶ H. 

τίς. 
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τῇ πόλει σὺν ϑορύβῳ πολλῷ, of δὲ ἐπὶ τὸν λιμένα πρὸς τὸν | 
ϑόρυβον ὁρμήσαντες παρὰ τῶν ἐκ τοῦ στρογγύλου ὁπλιτῶν 
οὐ μόνον αὐτοὶ κατεσχέϑησαν, ἀλλὰ καὶ ὃ λιμήν. 

3 Ὅτι ᾿Δριστοκράτης ᾿4ϑηναῖος ναῦν λαβὼν “ακωνικὴν 5, 40 
καὶ ἰδίους μετασχηματίσας στρατιώτας ἐμβαλὼν εἰς αὐτὴν 5 
ἐληΐξετο ἀκωλύτως τὴν τῶν πολεμίων χώραν ὡς ἰδίων αὐτοὺς 
ὑποδεχομένων. 

4 ᾿Αλλὰ καὶ ᾿Αριστόμαχος πλείονας τριήρεις λαβὼν καὶ ὕ, 41 
ἰδίους εἰς αὐτὰς ἐμβιβάσας καὶ κοσμήσας *** 
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Στρατηγικαὶ παραινέσεις ἐκ πράξεων καὶ 
στρατηγημάτων παλαιῶν ἀνδρῶν, Ῥωμαίων τε καὶ 

Ἑλλήνων καὶ λοιπῶν. ἐν κεφαλαίοις x. 

. Πῶς ἂν κρύφα πεμφϑεῖεν γράμματα. 
2. Ὅτι χρὴ τοὺς πολεμίους δι᾿ αὐτομόλων ἐξαπατᾶν καὶ ὅτι 

oo 

10. 

11: 

12. 

18. 

14͵ 

15. 

διὰ ταῦτα rovg παρὰ τῶν πολεμίων αὐτομολοῦντας φυλάτ- 
τεσϑαι δεῖ. 

. Ὅτι ἐν ταῖς ἀναγκαιοτάταις τῶν χρειῶν 0 στρατηγὸς πρῶτος 
᾽ ὦ ᾽ 

αὐτουργεῖν ὀφείλει. 

. Ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν καρτερικὸν εἶναι καὶ φερέπονον. 

. Ὅτι τὰς πολεμίων εὐποιΐας ἀεὶ φυλάττεσθαι χρή. 

. Ὅτι οὐ δεῖ κατὰ τὸν τῆς συμπλοκῆς καιρὸν μάλιστα συν- 
αναμεμιγμένους εἶναι τοὺς δειλοὺς τῷ λοιπῷ στρατεύματι 
καὶ πῶς ἐπιγνωσϑήσονται. 

. Πῶς δοκιμάξονται φίλοι. 

. Περὶ κατασκόπων ἰδίων τε καὶ πολεμίων. 

. Ὅτι ἐν τῷ προσήκοντι δεῖ καιρῷ καὶ μὴ ὡς ἔτυχε πολεμεῖν 
καὶ ποῖος ὁ τοῦ πολέμου καιρός. 
“ , M - - , e 

Ὅτι λυσιτελέστατον τὸ τοὺς τῶν πολεμίων συμμάχους ὑπ- 

όπτους παρασκευάξειν αὐτοῖς. ' 
"v, ' , 2 , ^ , € 

Ὅτι διὰ λόγων καὶ ἐπιτηδεύσεως στρατηγοῦ μεγάλως 0 στρα- 

τὸς εἰς ἀνδρίαν καὶ τόλμαν παρακαλεῖται. 
Πῶς ἂν ὀλίγην ἔχων τις στρατιὰν πολλὴν δόξαι ταύτην παρα- 
σπευάσειεν. 

- yv ^ - 
Kol πῶς αὖϑις πολὺν ἔχων στρατὸν ὀλίγον δόξαι τοῦτον 

ὡσαύτως παρασκευάσειεν. 
ry, * , , -- ^ J , 

Ὅτι ἐκ πυρὸς καὶ ἀνέμων βοηϑεῖται στρατὸς κατὰ πόλεμον. 
ty, , ^ * , - 

Ὅτι λυσιτελὲς ἀεὶ τὸ τοὺς πολεμίους ἀντιπερισπᾶν. 

ἐν κεφαλαίοις xr] re vera sunt viginti septem (i. e. x£). 
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16. 

14. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 

21. 

- - kj 372 M , ,' * . 

Πῶς ἂν ἐν νυκτὶ ἐγρηγορεῖν παρασκευάσειέ vig τὸν οἰκεῖον 
στρατόν. 

-»" "^ , 3 , M € , 

Kol πῶς ἂν τις δι΄ ἀγρυπνίας τοὺς πολεμίους ἡττήσειεν 

εὐχερῶς. ; 
[7 ἊΝ , , - , D ^ 
Ὅτι δεῖ κρύπτειν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὰς ἰδίας συμφορᾶς. 

rd M € ^ - 

Πῶς ἵππεῖς δαδίως ὑπὸ πεξῶν καταπολεμηϑήσονται. 

Ὅτι καὶ διὰ ψευδῶν λόγων καὶ πράξεων ἐπιπλάστων καὶ 
συνθημάτων ὁμοίων οἷ πολέμιοι κατεργάζονται. 
Ὅτι ἀσφαλεστάτας χρὴ τὰς ἐνόρκους συμφωνίας ποιεῖσθαι 
τὸν στρατηγόν. 

Περὶ προδοτῶν. 

Ὅτι ἐν τῷ πολέμῳ τὸ μὲν συνεστὼς ἀεὶ τῶν πολεμίων δεῖ 
κτείνειν ἀφειδῶς, ἧττον δὲ τοῖς κατὰ κράτος φεύγουσιν ἐπι- 

΄ " , I - 1 , - 
τίϑεσθϑαι καὶ μάλιστα ἐν τοῖς στενοῖς καὶ δυσβάτοις τῶν 

τόπων. 
Πῶς ἂν τις ἀκινδύνως καὶ σὺν ἀσφαλείᾳ τὴν ὑποχώρησιν 
ποιήσαιτο. 
", , L ' ^ , ^ , 

. Ὅτι ἐπιεικέστερον χρὴ τὰς τιμωρίας τοῖς ἐπταικόσιν ἐπι- 

φέρειν τῶν στρατιωτῶν. 

Πῶς ἐπανιών τις ἐκ πραίδας ἀκινδύνως διασωθϑείη τῶν πο- 

λεμίων ἐν ταῖς δυσχωρίαις ἐπιϑεμένων αὐτῷ. 
Ὅτι προφανοῦς ἐκ τοῦ μὴ πολεμεῖν ἀποφαινομένου κινδύνου 
παραβαλώτερον χρὴ τηνικάδε τὸν στρατηγὸν πολεμεῖν. 

* 



ZTPATHTIKAI IIAPAINEZEI£Z EK IIPAEEQN 
ΚΑΙ ZTPATHITHMATQ9N ΠΑΛΑΙῸΝ ANAPQ9N, 
PO9MAION TE ΚΑΙ EAAHN9N ΚΑΙ AOIIION. 

EN KEOAAAIOIZ KH. 

5 1, Πῶς ἂν χρύφα πεμφϑεῖεν γράμματα. 

'O Καῖσαρ γράμματα περὶ ὧν ἂν ἠβούλετο γράψας 1 
ἐν χάρτῃ καὶ κηρῷ τοῦτον ἑλίξας λαμπάδι προσεοικότι, τῶν 
κατασκόπων τινὶ ἐπιδοὺς τῷ προαποστατήσαντι ἑταίρῳ αὐτοῦ 

ἔπεμψεν, ἀμνηστίαν τῶν ἡμαρτημένων αὐτῷ διὰ τῶν γραμ- 
᾿ς 10 μάτων ἐπαγγειλάμενος. καὶ οὕτω τὸν ἕταῖρον εὐθὺς προσ- 
| ηγάγετο. 
! 'O Σύλλας οὐροδόχον κύστιν χοίρου λαβὼν φυσήσας 2 

τε αὐτὴν ἰσχυρῶς καὶ ἀποδήσας. ἄχρις ἂν ξηρανϑῇ, γράμ- 

ματά τε ἐν αὐτῇ περὶ ὧν [ἂν ἠβούλετο] γράψας μέλανι ἐγκαυ- 
15 στῷ, εἶτα λύσας καὶ συμπτύξας αὐτὴν καὶ ἐλαιοδόχῳ ἐμβα- 

λὼν ἀγγείῳ, εἶτα φυσήσας αὖϑις αὐτὴν καὶ ἐλαίου πλήσας 
τῶν πιστοτάτων τινὶ τὸ ἀγγεῖον δέδωκε καὶ πρὸς τὸν s 
ἐξέπεμψεν ἐπιτάξας εἰπεῖν ἐκείνῳ κατ᾽ ἰδίαν τὸ ἀγγεῖον συν- 

τρίψαι. καὶ ὃς τοῦτο δράσας καὶ τὰ γράμματα ἀναγνοὺς 
20 τόν ve Σύλλαν ϑαυμάσας τοῦ μηχανήματος κατὰ τὸν ἴσον 

καὶ αὐτὸς ἀντέγραψε τρόπον. 
Ἕπερος δέ τις ὑπὸ τὴν ἐφεστρίδα τοῦ ἵππου τὸν χάρτην ὃ 

ἐνέϑηκεν. 

SEMESTER T ARD n^ 

Mu TT EN 

Cap. 1. $ 2. Cf. Aeneas Tact. 31, 10 sqq. 

| 12 φυσσήσας L (et sic v. 16) || 14 [ἂν ἠβούλετο] supplevi 
d coll. v. 6; περὶ ὧν ἠγράψας L. 



510 Leonis imperatoris sirategemata 1, 4— 11. 

4 Ὁ "Aomeyog λαγωὸν ἀναρρήξας καὶ μηδὲν τῶν ἐν- 
τοσϑίων ἐκβαλὼν, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ἐν αὐτοῖς ἀσφαλῶς 
τὰ γράμματα καταχρύψας. εἶτα εὐφυῶς ἐπισυρράψας τὸν 
λαγωὸν, δοὺς αὐτὸν τῷ πιστοτάτῳ τῶν οἰχετῶν καὶ δίκτυα 
φέρειν ἐπιτάξας δῆϑεν ὡς κυνηγῷ πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα 5 
Κῦρον αὐτὸν ἔπεμψεν εἰπεῖν τῷ Κύρῳ κατ᾽ ἰδίαν κελεύσας, 
ὡς ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος ἀναρρήξῃ τὸν λαγωὸν μηδενὸς ὁρῶντος. 

5 'O δ᾽ αὐτὸς iv κασσιτερίνῳ γράψας πετάλῳ καὶ τοῖς 

τῶν ὑποδημάτων ἐνθέμενος ἴχνεσι συγκαλύψας τε αὐτὸ βύρσῃ 
καὶ εὐφυῶς ἄγαν συρράψας καὶ τὰ ὑποδήματα τῶν οἰκειο- 10 
τάτων ἐπιδοὺς οἰκέτῃ καὶ φορεῖν αὐτὰ κελεύσας αὐτῷ πρὸς 

ὃν ἠβούλετο τοῦτον ἔπεμψε, γράμματα ἐς τὸ φανερὸν ἕτερα 
δοὺς τἀναντία ὧν αὐτὸς ἤϑελε διεξιόντα. 

6 "Exsgog δέ τις ξυλίνην ἐγκολάψας ῥάβδον τὸν χάρτην 
ἐνέβαλεν. 1ὅ 

1 'O Ψευδαγόρας γράμματα iv λινῷ γράψας ὑφάσματι 
καὶ ἱματίῳ ἐρρικνωμένῳ καὶ διερρωγότι αὐτὸ ὑπορράψας 
τινὶ τῶν πιστοτάτων δούλων φορεῖν κελεύσας τὸ ἱμάτιον 
πρὸς τὸ στρατόπεδον τοῦτον ἐξέπεμψε. καὶ ὃς ὡς προσαιτὴς 

λογισϑεὶς τοῖς πολεμίοις ἀκινδύνως πρὸς oUc ἐκελεύσϑη τὰ 20 

γράμματα διουύμεσεν: 

8 ἄλλος ἐν ψυκτῆρι κηρῷ τὸν χάρτην ἑλίξας ἐξέπεμψεν. 
9 Ὁ δ᾽ αὐτὸς λέϑον γλύψας καὶ ἐντὸς τὸν χάρτην βαλὼν 

εὐφυῶς τε συναρμοσάμενος τὴν ὀπὴν κηρῷ καὶ ἀσφάλτῳ καὶ 
τὸν λίϑον κόπρῳ καὶ πηλῷ περιχρίσας καὶ ἀχρειώσας τῷ 925 
πιστοτάτῳ τῶν δούλων τὸν λίϑον δοὺς πρὸς τὸ τῶν πολε- 

μίων στρατόπεδον ἐξαπέστειλεν. 

10 "Exegog ἐντὸς σιδηρέας κορύνης τὸν Ἰάρτην ἐνέβαλεν. 
11 Ὁ Ὀνίας iv βραχυτάτῳ χάρτῃ γράψας καὶ πλοκάμῳ 

τοῦτον γυναικὸς ὑποϑεὶς δι᾽ αὐτῆς ἀταράχως τὰ γράμματα 80 
ἔπεμψεν. 

Cap. 1. $ 5. Cf. Aen. Tact. 31, 4 sq. 

17 ὑπογράψας L| 18 τῶν τινὶ τινὶ πιστοτάτων L. 



Leonis imperatoris strategemata 1, 19—2, 2. 511 

Ὁ δ᾽ αὐτὸς χαρτίον ἱππείᾳ προσδήσας οὐρᾷ εὐφυῶς 12 
οὕτω δὴ τοῖς ἰδίοις ὡμίλησε στρατιώταις. 

Ὁ Χοίριλλος ἐν βραχεῖ χάρτῃ γράψας καὶ καλαμίσκῳ 18 
τοῦτον ἐνθέμενος τοιούτῳ τὸν ὄγκον ὄντε ὡς ἀνθρώπου 

ὅ στόμα ῥᾳδίως χωρεῖν καὶ μὴ παρεμποδίξειν τὸ σύνολον πρὸς 
διάλεξιν, κηρῷ ve τὸν καλαμίσκον ὡς ἕνον κατασφαλισάμενος 
διὰ τὸ μὴ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος τὸν χάρτην ἀχρειωϑῆναι καὶ 
τῷ τοῦ δούλου στόματι ἐμβαλὼν πρὸς τὸ στρατόπεδον ἐξ- 
ἀπέστειλεν. 

10 Ἕπερος ἧπαρ προβάτιον ὡς ἔστι μετὰ τῆς λεγομένης 14 
τουχρίας ἀρτηρίας ἀγοράσας καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ 
τὸν χάρτην καταχρύψας οὕτω τοὺς ἐνεδρεύοντας ἔλαϑεν. 

2. Ὅτι χρὴ τοὺς πολεμίους δι᾿ αὐτομόλων 
ἐξαπατᾶν καὶ ὅτι διὰ ταῦτα τοὺς παρὰ τῶν 

16 πολεμίων αὐτομολοῦντας φυλάττεσϑαι δεῖ. 

Ὁ Μέροψ πόλιν τινὰ τῆς Βαβυλωνίας πολιορκῶν καὶ 1 
μὴ δυνάμενος πολέμῳ ταύτην ἑλεῖν ψευδεῖς σπονδὰς ἐποιή- 
σατο καὶ τριακοσίους τῶν ἀρίστων ἐπιλεξάμενος ὡς δούλους 

τούτους τοῖς προκχρίτοις τῆς πόλεως ἐχαρίσατο, αὐτὸς δὲ τῆς 

20 πόλεως ἀπαναστὰς ὡς δῆϑεν πρὸς τὴν ἰδίαν ὑποστρέφων 
χώραν τὸν στρατὸν ἐν ταῖς πλησιαξούσαις κατέκρυψε λόχμαις. 
περὶ μέσας τοίνυν νύκτας οἷ τριακόσιοι τῶν τῆς πόλεως ἐπι- 

|j βάντες τειχέων καὶ φρυκτῷ τὸν Mépgome μετακαλεσάμενον 

25 παντὶ τοῦτον εἰσήγαγον. - 
'O δ᾽ αὐτὸς πόλιν τινὰ τῶν Συριακῶν ἐπὶ πλεῖστον 9 

ἰ : πολιορκῶν χρόνον καὶ μηδὲν ἀνύων διαλλαγὰς ἐν Ῥώμῃ 
j δῆϑεν πρὸς Καίσαρα ἐποιήσατο καὶ τὴν πολιορκίαν αὐτίκα 

ἔλυσε πρέσβεις σὺν δώροις πέμπειν μετ᾽ ὀλίγον ἐπαγγειλά- 
80 μενος. διαχοσίους τοίνυν ὁπλίτας ἐν ἰσαρίϑμοις ξυλίναις 

κατακρύψας ϑίβαις καμήλοις τε ἑκατὸν τὰς ϑίβας ἐπιφορ- 

! καὶ τὰς πύλας ἀναπετάσαντες ἀκινδύνως σὺν τῷ στρατῷ 
1 
E 



512 Loonsi imperatoris strategemata 2, 2—4. 

τίσας παρὰ τοῖς τείχεσι τῆς πρὸ μικροῦ πολιορχουμένης πό- 
λεως κατασκηνῶσαι τοῖς εἰρημένοις ἐπέσκηψε πρέσβεσιν ἕσπέ- 
ρας καταλαβούσης, καταναγκάσαι τε λόγοις παντοίοις καὶ 
δώροις πολυτελέσι τὸν ἐν αὐτῇ στρατηγοῦντα τὰ πρὸς Καί- 
σαρα στελλόμενα δῶρα τῆς πόλεως ἐντὸς ὑποδέξασϑαι φυ- 
λακῆς πλείονος ἕνεκα. κατόπιν δὲ καὶ αὐτὸς εἵπετο σὺν τῇ 

στρατιᾷ᾽ τούτου γοῦν γενομένου τῆς πόλεως ὃ Μέροψ ἐκρά- 
τησεν. ἐξελθόντες γὰρ περὶ μέσας νύκτας of ἐν ταῖς ϑίβαις 

ὁπλῖται φρυκτούς τε μεγίστους ἐπὶ τῶν πύργων ἀνάψαντες 
καὶ τὰς πύλας εὐχερῶς διαρρήξαντες σὺν τῷ στρατῷ παντὶ 
τοῦτον χαίροντες εἰσεδέξαντο. 

'O Κῦρος τὴν Βαβυλῶνα πολιορκῶν καὶ μὴ δυνάμενος 
πολέμου νόμῳ ταύτην ἑλεῖν, τὸν αὑτοῦ σατράπην Ζώπυρον 

τύψας ἰσχυρῶς καὶ ξυρήσας καὶ τῶν ὥτων αὐτὸν ἀφελόμενος 

προσφυγεῖν δῆϑεν εἰς Βαβυλῶνα ἠνάγκασε. τοῦτον ἰδόντες 
oí Βαβυλώνιοι καὶ τῆς συμφορᾶς κατοιχτείραντες τῆς τε 

προσηκούσης αὐτὸν ἐπιμελείας ἠξίωσαν καὶ τὴν πόλιν αὐτῷ 
χκατεπίστευσαν καὶ ὃς τῷ Κύρῳ ταύτην αὐτίκα προὔδωκεν. 
εἰσιὼν δὲ τὴν Βαβυλῶνα ὃ Κῦρος καὶ δακρύων πλήσας τοὺς 
ὀφθαλμοὺς “οὐδὲ τριάκοντα Βαβυλῶνας ἔχειν, ἔφη, σήμερον 
ἤϑελον, Ov. βλέπων Ζώπυρον ὑπὲρ ἐμοῦ τοιαῦτα παϑόντα 
βοηϑῆσαι τούτῳ οὐ δύναμαι. 

Οἱ Καρχηδόνιοι πολὺν ἐν Σικελίᾳ στρατὸν ἔχειν τοὺς Ῥω- 
μαίους καταμαϑόντες τῶν οἰχείων τινὰς αὐτομολῆσαι δῆϑεν 

ἔπεισαν πρὸς τοὺς πολεμίους. ὑποσχέσθαι vs αὐτοῖς τὴν 

“Μιπάραν παραδοῦναι νῆσον πλησιάξουσαν τῇ Καρχηδόνι. 

τούτοις ἐκεῖνοι τοῖς λόγοις πιστεύσαντες ἐπὶ Διπάραν ἐστρά- 

τευσαν. καὶ of Καρχηδόνιοι τοῖς περιλειφϑεῖσιν ἐπελϑόντες 
ὀλίγοις οὖσι πάντων ἐκράτησαν. 

Cap. 2. 8 8. exc. 41, 5; cf. P. 7, 13. 
Cap. 2. 8 4. exc. 41, 3; cf. P. 6, 6, 5. 

13 αὐτοῦ L. 
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Ὁ ᾿Αντίοχος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Σελεύκου ἀποδτατήσας D 
πρὸς Μεσοποταμίαν ἀπεδίδρασκε. καὶ ὃ Σέλευκος τοὺς κατα- 

διώξοντας ἔπεμψεν. οὗ δὴ καὶ συμβαλόντες αὐτῷ καϑ' ὁδὸν 
τοῦτον ἐτρέψαντο πλήξαντες μὲν, οὐ μὴν καὶ ἀνελεῖν δυνη- 

ὅ ϑέντες. ὃ τοίνυν ᾿Αντίοχος τοὺς ἰδίους ἐκ τῆς τροπῆς ἀνα- 

καλεσάμενος στρατιώτας μελανειμονήσας πρὸς ἀναζήτησιν 
ἑαυτοῦ ἔπεμψεν ὡς ἐν τῷ πολέμῳ δῆϑεν πεσόντος. οἵ δὲ 
πολέμιοι τοῖς στρατιώταις πιστεύσαντες καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν 
τοῦ νεκροῦ διεσκεδάσθησαν εὕρεσιν. καὶ ὃ ᾿Αντίοχος εὐθὺς 

10 ἐπελϑὼν ἀνὰ κράτος ἐνίκησεν. 

Ο͵ PT , , - » e 9. Ὅτι ἐν ταῖς ἀναγκαιοτάταις τῶν χρειῶν ὃ 
στρατηγὸς πρῶτος αὐτουργεῖν ὀφείλει. 

. Ὁ Ἰφικράτης ἀγανακτοῦντα διὰ τὸν χειμῶνα τὸν οἰκεῖον 1 
ὁρῶν στρατὸν καὶ πρὸς τὸν προκείμενον ἀναδυόμενον πό- 

15 λεμον εὐτελέστατον πάντων καὶ λεπτότατον περιεβάλετο βάκιον 
καὶ πρὸς χειμῶνος ὥραν ἀνεπιτήδειον. πρὸς τοῦτο δυσω- 
πηϑέντες of στρατιῶται καὶ προϑύμως πρὸς τὸν ἀγῶνα χω- 
ρήσαντες κατὰ κράτος ἐνίκησαν. 

Ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτε τὴν Τύρον ἐπολιόρκει, τὸν στρατὸν 2 
20 ἀπρόϑυμον πάντη πρὸς τὸ τὴν τάφρον ἐπιχῶσαι κατανοήσας 

αὐτὸς πρῶτος κόφινον πλήσας χώματος τῇ τάφρῳ ἐπέβαλε. 
καὶ οὕτω προϑυμίας πλησϑέντες οἵ στρατιῶται καὶ πολυ- 
χειρίᾳ χρησάμενοι τῆς πόλεως ἐκράτησαν εὐχερῶς. 

Cap. 9. $ 5. exc. 9,2; cf. P. 4, 17. 
Cap. 3. 8 1. exo. 1; cf. P. 8, 9, 84. 
Cap. 8. $8 2. exc. 1; cf. P. 4, 8, 2. 

2 καταδιώξαντας L | 3 συμβαλλόντες L | 15 εὐτελέστερον 
L|21 κόφινο L. 

PoLnvAENVS, ed. Melber. 33 



514 Leonis imperatoris strategemata 4, 1—85. 

4. Ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν καρτερικὸν εἶναι 
xci φερέπονον. 

1 Ὁ ᾿Αλέξανδρος ὥρα ϑέρους τὴν στρατιὰν δι’ ἀνύδρων 
ἄγων τόπων ἐδίψησεν. ὕδατός τε ὀλίγου προσενεχϑέντος 
αὐτῷ, ἐπεὶ τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας περιβλεψάμενος ἀϑυ- 5 

μοῦντας ἅπαντας διὰ τὸ δίψος κατενόησε, πιεῖν οὐκ ἠϑέλησεν 
ἐπειπὼν" “ἐμοῦ πιόντος ἐκλυϑήσονται of λοιποί. καὶ οὕτω 
συνδιανύσας αὐτοῖς τὸ λοιπὸν τῆς ὁδοῦ τὸν Ζαρεῖον σὺν 

γυναικὶ καὶ τέκνοις καὶ τῇ βασιλικῇ πάσῃ ἀποσκευῇ κινδύ- 
νῶν χωρὶς ἐχειρώσατο. 10 

2 'O δ᾽ αὐτὸς ἐν τῷ τὸ τοῦ Δαρείου δεῖπνον ἀναγιγνώ- 
σχεσϑαι ϑαυμαζόντων τινῶν ἐμέμψατο ἐπειπὼν, ἀσύμφορον 
ἐν στρατοπέδῳ τοιαῦτα ἀναγιγνώσκεσϑαι, ἵνα μὴ πρὸς ἀσω- 

τίαν of στρατιῶται ἐκκλίνωσιν. 

3 'O Φίλιππος στρατηγὸν αὑτοῦ, ὅτι ϑερμοῖς ἐλούσατο 15 
ὕδασι, τὴν ἀρχὴν ἀφείλετο ἐπειπὼν" “δοκεῖς μοι ἀγνοεῖν τοὺς 
Μακεδόνας, ἐν οἷς οὐδὲ γυνὴ τίχτουσα ϑερμῷ ὕδατι λούεται.ἢ 

4 'O δ᾽ αὐτὸς γυναικὸς αὐλητρίας τὸ στρατόπεδον εἰσελ- 

ϑούσης ποτὲ τοὺς ἡγεμόνας ἅπαντας παρέλυσε τῆς ἀρχῆς. 

5 Ὁ τῶν “ακεδαιμονίων βασιλεὺς ᾿Αρχίδαμος διὰ στε- 20 
νῶν καὶ ἀνύδρων τόπων τὴν στρατιὰν ἄγων ἀγανακτοῦσαν 
xui καταβοωμένην αὐτοῦ, ἐπεὶ ἀπροσδοκήτως προσβαλὼν 
τοῖς πολεμίοις ἐνίκησεν, ἐπυνθάνετο παρ᾽ ἑκάστου. πότε ἡ 
νίκη γέγονεν. ἀποκρινομένων δὲ τῶν uiv, ὅτι κατὰ τὴν 
συμβολὴν εὐθὺς, τῶν δὲ, ὅτι κατὰ τὰ μέσα τῆς μάχης, 25 
ἄλλων δὲ, ὅτι περὶ τὰ τέλη “οὐδαμῶς, ἔφησεν ὃ ᾿Δ4ρχί- 

Cap. 4. $ 1. exc. 1; cf. P. 4, 3, 25. 
Cap. 4. 8 2. exc. 3, 5; cf. P. 4, 3, 32 extr 
Cap. 4. $8 8. exc. 8,3; cf. P. 4,2, 1. 
Cap. 4. 8 4. exc. 3, 4; cf. P. 4, 2, 8. 
Cap. 4. 8 6. exc. 3, 1; cf. P. 1, 41, 6 
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δαμος, ἀλλ᾽ ὅτε διὰ τῶν στενῶν καὶ ἀνύδρων ἐπορεύϑημεν 
τόπων᾽ τὸ γὰρ νικᾶν ἔκ τῶν πόνων μάλιστα τοῖς στρατιώ- 
ταῖς προσγίγνεται.ἢ 

'O Ῥωμαῖος Μούκιος τὸν Τυρρηνῶν βασιλέα κτεῖναι 6 
προϑέμενος στολὴν Τυρρηνικὴν ἐνδὺς ἀνὰ μέσου τοῦ τῶν 
πολεμίων εἴλεῖτο στρατοπέδου κατασκοπῶν ἕκαστα, φωραϑεὶς 
δὲ ὡς κατάσκοπος συνελήφϑη. καὶ τῷ βασιλεῖ προσενεχϑεὶς 
τὴν δεξιὰν ἐπιϑεῖναι χεῖρα τῇ τοῦ πυρὸς κατεκρίϑη ἐσχάρᾳ. 
καὶ ὃς τὸ κελευόμενον ἐκπληρῶν ϑαρραλέος καὶ μεστὸς 
φρονήματος ἵστατο τοῖς Τυρρηνοῖς ὁμιλῶν. ϑαυμάζοντος δ᾽ 
ὡς εἰκὸς ἐπὶ τούτῳ τοῦ βασιλέως “μὴ ἐπὶ τούτῳ ϑαυμάσῃς, 

ἔφη ὃ ΜΜούκιος" τριακόσιοι γὰρ ἀνὰ τὸ σὸν εἵλοῦνται στρα- 
τόπεδον τὴν αὐτὴν ἐμοὶ καρτερίαν ἔχοντες καὶ ἀνελεῖν σε ζη- 
τοῦντες.᾽ τούτων ἀκούσας τῶν λόγων ὃ βασιλεὺς καὶ περι- 

δεὴς αὐτίκα γενόμενος τοῖς Ῥωμαίοις ἐσπείσατο. 

'O τῶν Ῥωμαίων ὕπατος Γάϊος ἐν ὥρᾳ ϑέρους ὧπλι- ἴ 

Gu£vov εἶναι καὶ πρὸς πόλεμον ἕτοιμον τὸν στρατὸν ἐκέλευσεν 
ἅπαντα. ὃ τοίνυν τούτου υἱὸς περιφρονητικῶς πρὸς τὸ τοῦ 
πατρὸς διατεϑεὶς ἐπίταγμα τὴν τάξιν λιπὼν ἐπὶ τὸν ποτα- 
μὸν ὡς τὸν ἵππον ποτίσων κάτεισι. τοῦτο ὡς εἶδεν ὃ Γάϊος. 

ϑανάτῳ τὸν υἱὸν κατεδίκασεν ἐπειπὼν κρεῖττον υἱὸν ϑρηνεῖν 
ἢ τοσαῦτα Ῥωμαίων στρατεύματα. 

Ὁ Καῖσαρ λιμώξαντί ποτε σὺν αὐτῷ τῷ στρατῷ ἄρτους 8 
ἐκ βοτάνης ποιῶν τοῖς στρατιώταις ἐπιμελῶς παρετίέϑει. 
τούτους ὡς εὗρέἐ τοὺς ἄρτους ὃ Μάγνος Πομπήϊος, κατέ- 
κρυψεν ἐπειπὼν" ᾿ἀποδειλιάσουσι πάντως πρὸς τὸν πόλεμον 
οἵ ἡμέτεροι, ἂν τοὺς πολεμίους τοσοῦτο καρτερικοὺς ἔκ τῶν 

ἔργων αὐτῶν καταμάϑωσιν.᾽ 

Cap. 4. 8 6. exc. 8,6; cf. P. 8,8. 
Cap. 4. 8 7. exe. δὲ 75 οἵ P. 8,18. 
Cap. 4. 8 8. exc. 3,9; cf. P. 8,23,24 

4 Μμώώκιος L (sic etiam v. 12) | 9 ϑαρραλλέος L | 24 βοτα- 
vàv L. 

83* 



516 Leonis imperatoris strategemata 5, 1—4. 

5. Ὅτι τὰς πολεμίων εὐποιΐας ἀεὶ φυλάττεσϑαι χρή. 

1 'O Κάσσανδρος πολιορκῶν ἅμα τὴν πόλιν Σαλαμῖνος 
καὶ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ϑαλασσομαχῶν ἐνίκησε κατὰ ϑά- 
λατταν. καὶ τοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων ἁλόντας λύτρων ἄνευ ἀπέ- 

λυσε. τοῦτο οἱ ἐν Σαλαμῖνι μαϑόντες τὴν πόλιν τῷ Κασ- ὃ 
σάνδρῳ παρέδοσαν. 

2 Ὁ τῶν Ῥωμαίων ὕπατος Σκηπίων τοὺς Ἴβηρας πολε- 
μῶν καὶ πόλιν αὐτῶν κατασχὼν, ἐπεὶ δῶρον οἵ ἐν τῇ πόλει 
προσέφερον αὐτῷ κόρην ἀπαράμιλλον κάλλει, οὐ προσεδέ- 
ξατο, ἀλλ᾽ ἀναζητήσας τὸν τῆς κόρης πατέρα καὶ εὑρὼν 10 
ἐχαρίσατο αὐτὴν αὐτῷ σὺν χρήμασι πλείστοις εἰπὼν" “καὶ 
ταῦτα δίδωμι τῇ παρϑένῳ.᾽ καὶ ταῖς λοιπαῖς δὲ τῶν εὐγενῶν 

ϑυγατράσι σωφρονεστάτους ἐπέστησε φύλακας χορηγεῖν αὐταῖς 
δαψιλῶς τὰ πρὸς χρείαν καὶ πρὸ πάντων τῆς αὐτῶν σωφρο- 
σύνης ἐπιμελεῖσθαι κελεύσας. τοῦτο καὶ τὰς λοιπὰς τῶν 15 

Ἰβήρων πόλεις προσχωρῆσαι τοῖς Ῥωμαίοις ἐποίησεν. 

3 VAvríoyog và Κύψελα πολιορκῶν, πόλιν τῆς Θράκης 
περιφανῆ, τοὺς αὐτῷ προσχωροῦντας παντοίως ἀξιῶν φιλο- 

φροσύνης καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ ἵππους καὶ στολὰς 
αὐτοῖς περικαλλεῖς παρεχόμενος τὴν πόλιν αὐτῷ παραδοῦναι 20 
ἀσμένως παρεσκεύασεν. 

4 'O τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς Κάμιλλος τοῖς Φαληρεῦσι 

πολεμῶν. ἐπεὶ διδάσκαλός τις τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ παιδευομένους 

παῖδας αὐτῷ προὔδωκε, δήσας τοῦτον τοῖς παισὶ παρέδωκεν 

ἐπειπὼν" “δεδεμένον τοῦτον παραλαβόντες τοῖς ὑμῶν ἐπαγά- 25 
yeve πατράσιν, ἵν᾽ ὡς προδότην αὐτὸν κολάσωσι.᾽ τοῦτο τοῖς 

Cap. 5. $ 1. exc. 4,6; c£. P. 4, 11, 1. 
Cap. 5. $ 2. exc. 4,13; cf. P. 8,16, 6. 
Cap. 5. $ 3. exc. 4,7; cf. P. 4,16. 
Cap. 5. 8 4. exc. 4, 12; cf. P. 8, 7, 1. 

17 Κύψελλα L. 



Leonis imperatoris strategemata 5, 4—6, 2.  . 51T 

τῶν παίδων γνωσϑὲν πατράσιν τὸν μὲν διδάσκαλον ἔκτεινε, 
τῷ δὲ Καμίλλῳ τὴν πόλιν παρέδωκε. 

Ὁ Πομπήϊος πόλιν περιφανεστάτην τῆς ᾿Ασίας πολιορ- ὃ 
κῶν τὰ μὲν λοιπὰ προάστεια κείρειν ἐκέλευεν ἀφειδῶς, δύο 

5 δὲ τῶν κρειττόνων μόνον ἀπέχεσϑαι τοῖς πολιορκουμένοις 
χαριζόμενος δῆϑεν. τοῦτο oí ἐν τῇ πόλει καταμαϑόντες 
ἀφόβως τοῖς χωρίοις ἐκείνοις παρέβαλλον συνεχῶς τῆς πό- 
λεὼς ἐξιόντες. καὶ ὃ Πομπήϊος ἀπροσδοκήτως αὐτοῖς ἐπελ- 

ϑὼν πάντων ἐκράτησε καὶ δι’ αὐτῶν εἷλε τὴν πόλιν. καὶ 
10 ἐϑαυμάσϑη τοῦ στρατηγήματος. 

6. Ὅτι οὐ δεῖ κατὰ τὸν τῆς συμπλοκῆς καιρὸν 
μάλιστα συναναμεμιγμένους εἶναι τοὺς δειλοὺς τῷ 
λοιπῷ στρατεύματι. καὶ πῶς ἐπιγνωσϑήσονται. 

'O Ἐπαμινώνδας ὑπονοήσας τοῦ στρατοῦ τινας πρὸς 1 
15 τὸν προκείμενον ἀποδειλιῶντας πόλεμον παρήγγειλε τοὺς 

ἀσϑενῶς διὰ νόσον ἔχοντας μὴ ἐξιέναι πρὸς πόλεμον, ἀλλ᾽ 
ἐν ταῖς σκηναῖς μένειν ῥᾳστώνης χάριν. καὶ οὕτω τῶν μὲν 
δειλῶν ὑποχωρησάντων προφάσει νόσου, μετὰ δὲ τῶν εὐτολ- 
μοτέρων παραταξάμενος εὐχερῶς τῶν πολεμίων ἐκράτησεν. 

20 Ὁ Ἰφικράτης τὸν στρατὸν ἐκτάττων εἰς πόλεμον, ἐπεὶ 2 
πολλοὺς ἀναβαλλομένους ξώρα τὴν συμπλοκὴν, παρήγγειλε 
τοὺς ἐπιλαϑομένους τῶν ὕπλων τινὰ ἢ καὶ ἀπολελωκότας 

ὑποστρέφειν καὶ ἀναζητεῖν ἐπιμελῶς αὐτὰ καὶ εὑρόντας 

σπουδῇ πολλῇ καταλαμβάνειν. μὴ ἀναμείνας δὲ τὴν ἐκεί- 

φῦ vov ἄφιξιν, ἀλλ᾽ ἐπισπεύσας τὸν πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν 
ἠγωνίσατο καὶ ἐνίκησεν. ' 

Cap. 6. $ 5. exc. 9,8; cf. P. 5,38,8. 
Cap. 6. $ 1. exe. 5,1; c£. P. 2, 3,8. 
Cap. 6. $ 2. exc. 5,2; ef. P. 8,9,1. 

3 Πομπήϊος) Πομπίσκος Polyaen. et exc. 
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518 Leonis imperatoris strategemata 6, 3—7, 2. 

3 Ὁ ᾿Δ4γαϑοκλῆς ἐπὶ Καρχηδόνα διανοούμενος πλεῖν, ἐπεὶ 
πολλοὺς ἔγνω διὰ δειλίαν πρὸς τὸν πλοῦν δυσχεραίνοντας; 
ἐπέτρεψε τῶν νηῶν ἐξελϑεῖν καὶ τοὺς τὴν ἀπόβασιν ἐπι- 
ταχύναντας πάντας ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐπαινέσας τῆς 

καρτερίας σὺν αὐτοῖς τὸν πλοῦν ἐποιήσατο. καὶ τὰς ναῦς ὅ 

πυρὶ παραδοὺς καὶ οὕτω τοὺς στρατιώτας εὐτολμοτέρους δι᾽ 

ἀπόνοιαν παρασχευάσας ἀνὰ πράτος ἐνίκησε καὶ τὰς τῶν 

Καρχηδονίων κατεστρέψατο πόλεις. 

{. Πῶς δοκιμάζονται φίλοι. 

1 Ὃ Διονύσιος ἀπροσδοκήτως ἐπελϑεῖν τινι τῶν παρα- 10 
λίων βουλόμενος πόλει καὶ τοὺς πιστοτάτους δοκιμάσαι τῶν 

ἡγεμόνων προϑέμενος χαῤτία δοὺς ἄγραφα κατησφαλισμένα 
- 9 - , ^. P er - P1 LJ σφραγῖσιν ἀσφαλῶς κατέχειν ἐκέλευεν ἕκαστον, τοῦ δὲ πλεῖν 

? , , M , ^ LJ -] M M ji 

ἀρξαμένους τότε δὴ λύειν τὰς σφραγῖδας κἀκεῖ ποιεῖσϑαι τὸν 

πλοῦν ἕκαστον ἔνϑα ἂν κελεύοι τὰ γράμματα. μήπω τοίνυν 15 

τῶν νηῶν ἐπιβαίνειν τῆς στρατιᾶς ἀρξαμένης τὰ χαρτία 
προσφέρειν ἐκέλευεν ἕκαστον καὶ οὺὃς μὲν εὗρε τὰς σφρα- 
γῖδας μὴ λύσαντας καὶ ἐπήνεσε καὶ ἐτίμησε, τοὺς μέντοι ταῖς 

σφραγῖσιν ἐπιβουλεύσαντας ὡς προδότας ἐκόλασεν. 
2 Ὁ ᾿Δλκιβιάδης ἀνδρὸς εἴδωλον iv δωματίῳ σκοτεινῷ 20 
καταχρύψας καὶ τῶν φίλων μετακαλούμενος ἕκαστον τό τε 
εἰρημένον εἴδωλον ὡς νεκρὸν δῆϑεν ὑποδεικνὺς φονεῦσαι 

- 9. 2r ?r- - - * M τοῦτον αὐτὸς ἔλεγεν. ἠξίου τε συνεργῆσαι αὑτῷ πρὸς τὴν 
τοῦ φονευϑέντος λαϑραίαν ταφήν. ὅσους μὲν οὖν συλλυ- 

πουμένους καὶ συναγωνιζομένους ἑώρα, τοῖς γνησιωτάτοις 95 
, 1 , S.» ς - ΄ συνέταττε, τοὺς δ᾽ αὖ ἄλλως ἢ ὡς προσῆκε διακειμένους 

ἐξουϑενῶν ἀπεπέμπετο. 

Cap. 6. 8. 3. exc. 5,3; cf. P. 5,3,5. 
Cap. 7. 8 1. exc. 6, 2$: 6f P. 5,9, 12. 
Cap. 7. $ 2. exc. 6,1; c£. P. 1,40, 1.* 

Li ἀνακράτως L | 20 óouerío 1, | 21 κατακρίψας L | 23 
αὑτῷ] τούτῳ L. 
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Leonis imperatoris strategemata 8, 1—9, 3. 519 

8. Περὶ κατασκόπων ἰδίων ve xci πολεμίων. 

'O Πομπήϊος κατασκόπους ἐς τὸ τῶν πολεμίων κατα- 1 

πέμπων στρατόπεδον παρήγγελλε συνεχῶς μὴ συνοδεύειν 
2 , , M M M ji 7 e bl er ἀλλήλοις μήτε τινὶ τῶν στρατιωτῶν τὸ. σύνολον ὁμιλεῖν, ἵνα 

μὴ ὁμονοοῦντες ψευδῆ φησιν ἀπαγγέλλωσιν. 
Ὁ Χάρης ὑπονοήσας τῶν πολεμίων τινὰς ἀνὰ τὸ στρα- 2 

τόπεδον ὡς κατασκόπους εἴλεῖσϑαι τὰς τοῦ χάρακος πύλας 

ἀσφαλῶς εὐϑὺς κατακλείσας ἑκάστῳ τὸν ἐγγὺς ἑστῶτα xga- 

τεῖν ἐπέταξε καὶ τό τε ὄνομα μετ᾽ ἀκριβείας μανϑάνειν καὶ 
ποίας ἐστὶ τάξεως καὶ éx ποίου κοντουβερνίου καὶ οὕτω τοὺς 

/ πον ων “ κατασκόπους εὑρὼν ἀξίως ἐκόλασεν. 

9. Ὅτι ἐν τῷ προσήκοντι δεῖ καιρῷ καὶ μὴ ὡς ἔτυχε 
πολεμεῖν καὶ ποῖος € τοῦ πολέμου καιρός. 

'O Τιμόϑεος πλεῖον iv τῷ ἰδίῳ στρατῷ τὸ ἄχρηστον 1 
ἔχων σὺν σπουδῇ τὰς τῶν πολεμίων ἀεὶ συμβολὰς ἐποιεῖτο" 
τῶν γὰρ δειλῶν εὐθὺς παρὰ τὴν πρώτην προσβολὴν ἀπο- 
λιμπανομένων μετὰ τῶν γενναιοτέρων αὐτὸς ἐπολέμει. 

'O «“υχοῦργος τοῖς ἰδίοις ἀεὶ παρήνει μὴ συχνὰ κατὰ 2 
τῶν πολεμίων στρατεύειν, ἵνα μὴ ἑτοίμους αὐτοὺς εἰς μάχην 
εὑρηκότες μεγάλοις ἔσϑ᾽ ὅτε κινδύνοις φησὶ περιπέσοιτε. 

Ὁ ᾿Αντίγονος ἰσχυροτέραν μὲν ἔχων αὐτὸς δύναμιν σὺν 8 
σχολῇ τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο καταπλήττειν ἐντεῦϑεν τοὺς πο- 

λεμίους οἰόμενος. εἰ δὲ τὴν ἐλάττω μοῖραν αὐτὸς εἶχε, σὺν 

Cap. 8. $ 1. exo. 1,8; cf. P. δ. 93,0. 
Cap. 8.$ 29. exe. 7,1; c£. P. 5, 19, 1. 
Cap. 9. $8 1. exc. 18,5; cf. P. 3,10,3. 
Cap. 9. 8 2. exe. 18,1; cf. P. 1,16,2. 
Cap. 9. 8 8. exc. 18,7; cf. P. 4,06,5. 

2 Πομπήϊος] Πομπίσκος Polyaen. et exc. | 6 Χάρις L || 7 
κατασκόπους] πολεμίους L. 



520 Leonis imperatoris strategemata 9, 3—10, 2. 

σπουδῇ ἐπολέμει ἐπιλέγων, ὡς φοβερωτέρους ἀεὶ ποιεῖν τοὺς 
πολεμίους ἡ ὄψις εἴωϑεν ἤπερ ἡ διὰ χειρὸς συμπλοκή. 

4 Ὁ Ἰφικράτης, εἰ uiv πρὸς ἀγυμνάστους ἀντιπαρετάτ- 
τετο, σχολαιότερον καὶ οὐκ εὐθὺς συνῆπτε τὸν πόλεμον. εἰ 
δὲ τοὺς ἀγυμνάστους αὐτὸς εἶχε, τὴν συμπλοκὴν ἐπέσπευδε 

συχνῶς ἐπιλέγων" “οὗ ἀγύμναστοι οὐ καρτεροῦσιν.ἢ 
5 Ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς Μάριος τοῖς uiv βορειο- 

, . - 2! | M - , ? , 

τέροις πολεμῶν ἔϑνεσι κατὰ τὴν τοῦ ϑέρους ἀκμὴν μάλιστα 

συνῆπτε τὸν πόλεμον καὶ μάλιστα μεσημβρίας σταϑερᾶς 
x € 5» ' L4 ^A 7, [d , E οὔσης. “ἀήϑεις yàg ὄντες τοῦ καύσωνος of πολέμιοι, ἔλεγεν, 

ἀτονώτερον πολεμοῦσιν. τοῖς δὲ νοτιωτέροις ἀντικαϑιστά- 
μενος ἔϑνεσι τοὐναντίον ἐποίει τὴν εἰρημένην ἐπιφέρων κἀν- 
ταῦϑα αἰτίαν. 

10. Ὅτι λυσιτελέστατον τὸ τοὺς τῶν πολεμίων 
συμμάχους ὑπόπτους παρασχευάζειν αὐτοῖς. 

1 'O Θεμιστοκλῆς τῶν ᾿Ιώνων, o? νῦν Θρακήσιοι λέγον- 
ταις τῷ τῶν Περσῶν βασιλεῖ συμμαχούντων Ξέρξῃ τοῖς ἰδίοις 
στρατιώταις ἐπέταξε νυχτὸς ἀπελθόντας ἐν ταῖς ϑύραις καὶ 

τοῖς τοίχοις τῶν οἰκιῶν, ἔνϑα of Ἴωνες ἦσαν, ἐπιγράψαι" 
“ἄνδρες Ἴωνες, οὐ δίκαια ποιοῦντες ἐπὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν 
στρατεύετε.᾽ τούτου γενομένου τοὺς Ἴωνας ὑποπτεύσας εὐθὺς 
6 ξέρξης ἀπεπέμψατο. 

2 Δισχιλίων ix τοῦ τῶν ᾿Δ4ϑηναίων στρατοῦ τοῖς Zoxs- 

δαιμονίοις προσχωρησάντων ὃ τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγὸς Θε- 

μιστοκλῆς οἶμαι γράμματα τῶν οἰκείων ἐγχειρίσας τινὶ κρύφα 

ταῦτα τοῖς τῶν προσχωρησάντων ἡγεμόσιν ἐπέταξεν ἐγχειρίσαι 

Cap. 9. 8 4. exc. 13,4; cf. P. 8,9, 18. 
Cap. 9. $8 6. exc. 13,9; cf. P. 8,10, 8. 
Cap. 10. $ 1. exc. 8,1; cf. P. 1,30,7. 
"Cap. 10. $8 2. exe 44,1; cf. P. 3,9,57. 

8 ἀντεπαρετάττετο L. 

20 

25 
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Leonis imperatoris strategemata 10, 2—11, 3. 521 

ἀκριβῶς εἰδὼς, ὡς εἰς χεῖρας ἐμπεσεῖται τῶν τὰς ὁδοὺς ἐπι- 

τηρούντων “ακεδαιμονίων. εἶχε δὲ οὕτω τὰ γράμματα". “τῶν 
κοινῇ βεβουλευμένων μὴ ἐπιλάϑησϑε μηδὲ τὸν ὡρισμένον 
καιρὸν παραλίπητε, ὅτε τὴν προσδοκωμένην ἡμῖν ἐλϑοῦσαν 
ἴδητε δύναμιν." τούτου γενομένου τοὺς μὲν αὐτομόλους συλ- 
λαβεῖν εὐθὺς ἐπεχείρησαν of “ακεδαιμόνιοι ὑποπτεύσαντες, 
οἱ δὲ φυγῇ τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς πορισάμενοι συνεῖναί τὲ 
καὶ αὖϑις τοῖς ᾿4ϑηναίοις λιπαρῶς ἱκετεύσαντες τῆς αἰτή- 

σεως οὐκ ἐπέτυχον. 

ll. “Ὅτι διὰ λόγων καὶ ἐπιτηδεύσεως στρατηγοῦ 
μεγάλως ὃ στρατὸς εἰς ἀνδρίαν καὶ τόλμαν 

παρακαλεῖται. 

'O Καῖσαρ τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας δρῶν φεύγοντας 1 
ἀποβὰς τοῦ ἵππου μόνον 'us καταλιπόντες ἐν ταῖς τῶν πο- 
λεμίων, ἔφη, χερσὶν, ὦ συστρατιῶται, φεύγειν οὐκ αἰσχύ- 
νεσϑε:᾽ πρὸς τοῦτον δυσωπηϑέντες τὸν λόγον οἵ φεύγοντες 
αἰφνίδιον ἐπιστραφέντες ἐνίνησαν. 

Οἱ Πέρσαι τοὺς Μήδους πολεμοῦντες καὶ τραπέντες 2 
προτροπάδην ἔφευγον. αἷ τοίνυν τῶν φευγόντων μητέρες 
τῆς πόλεως ἐξελϑοῦσαι καὶ τούτοις προὐπαντήσασαι τούς τε 

χιτῶνας ἀνασυράμεναι" "mij δὴ φεύγετε, ἔφησαν, ἀνδρῶν 
κάκιστοι" μὴ ἐπὶ τὴν νηδὺν, ὕϑεν ἕκαστος προῆλϑεν, αὖϑις 
εἰσελϑεῖν βεβούλησϑε;᾽ τούτοις φασὶ τοῖς λόγοις δυσωπη- 
ϑέντας τοὺς φεύγοντας ἀϑρόον ἐπιστραφῆναι καὶ τοῖς πολε- 
μίοις εὐθὺς ἐπιβρίσαντας εὐκλεῶς τὴν ἧτταν ἀνακαλέσασϑαι. 

'O Κῦρος τρίτον τοῖς Μήδοις συμπλακεὶς καὶ τοσαυ- 8 
τάκις δυσκλεῶς ἡττηϑεὶς, ἐπεὶ καὶ τετάρτην ποιησάμενος 
προσβολὴν αὖϑις ξώρα φεύγοντας τοὺς ἰδίους καὶ viv πόλιν 

Cap. 11. 8 1. exc. 14,29; cf. P. 8, 23, 16. 
Cap. 11. $8 2. exc. 14,24; cf. P. 7, 45,2. 
Cap. 11. 8 3. exó. 14, 21; cf. P. 7,6; 3; 



522 Leonis imperatoris strategemata 11, 3— 7. 

εἰσελϑεῖν σπεύδοντας τὰς τούτων yvvoixeg σὺν ἅμα τοῖς 

τέκνοις συναγαγὼν τῆς πόλεως ἐπέταξεν ἐξελϑεῖν καὶ τοῖς 

πολεμίοις ἀντικαϑίστασϑαι. τοῦτο γνόντες of φεύγοντες καὶ 
τοὺς ἰδίους οἰκτείραντες ἕκαστος ἐπιστραφέντες εὐθὺς ἐνί- 

κησαν. 5 

4 Ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς Σύλλας τοὺς ἰδίους ὁρῶν 
στρατιώτας εἰς Ὀρχομενὸν φεύγοντας τὸν ἕππον ὡς πρὸς 

τοὺς πολεμίους ἐλαύνων" “ἐμοὶ uiv, ὦ Ῥωμαῖοι, καλόν ἐστιν, 
ἔλεγεν, ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθνήσκειν ὡδὶ, πρὸς μέντοι 
τοὺς ἐρωτῶντας, ποῦ προδεδώκατε Σύλλαν, μέμνησϑε λέγειν, 10 
ὅτι εἰς Ὀρχομενόν. οὗτος ὃ λόγος ϑυμοῦ τοὺς στρατιώτας 
ἐνέπλησε, καὶ τοῖς ἐχϑροῖς προσβαλόντες ἀϑρόον ἐνίκησαν. 

5 Ὁ τῶν Γαλατῶν βασιλεὺς Βρέννος κατεπτηχότας τοὺς 
ἰδίους στρατιώτας κατανοῶν, οὃς εἶχε βραχυτέρους roig σώ- 
μασι καὶ ἀσϑενεστέρους αἰχμαλώτους Ῥωμαίους ἐπιλεξάμενος 15 

ἱμάτιά τε περιβαλὼν αὐτοὺς ῥυπαρὰ καὶ διερρωγότα τῶν 
οἰκείων ἔγγιστα φέρων αὐτοὺς ἔστησεν ἄριστα ὡπλισμένων. 
καὶ “οὐ καλὸν, ἔφησεν, ὦ συστρατιῶται. τηλικούτους ἡμᾶς 
ὄντας ὑπὸ τοιούτων ἀνδραρίων περιφρονεῖσϑαι᾽. τούτοις τοῖς 
λόγοις of τέως κατεπτηχότες ἀναϑαρρήσαντες εὐτόλμως τοῖς 20 
Ῥωμαίοις συνέμιξαν καὶ τούτων ἐκράτησαν. 

6 Ὁ Σκηπίων στρατιώτην ἰδὼν BosvOvóusvov, ὅτι καλὴν 
εἶχεν ἀσπίδα, “καλόν ἐστιν, ὦ συστρατιῶτα, ἔφη, Ῥωμαῖον 
ὄντα σε τῇ δεξιᾷ πιστεύειν χειρὶ καὶ μὴ τῇ ἀριστερᾷ. 

T 'O δ᾽ αὐτὸς τοὺς στρατιώτας συστρατιώτας ὠνόμαξε διὰ 25 
τοῦ ἴσου ὀνόματος προϑυμοτέρους αὐτοὺς πρὸς τοὺς ἀγῶνας 
παρασκευάζων. 

Cap. 11. $ 4. exc. 14,25; cf. P. 8,9,2. 
Cap. 11. $. 6. exc. 14, 22; cf. P. 7, 35,1. 
Cap. 11. $ 6. exc. 14,28; cf. P. 8, 16, 4. 
Cap. 11. 8 7. exc. 14,30; cf. P. 8,23, 22. 

10 ποῖ προσδοκᾶτε L||13 Boévvov L. 
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Leonis imperatoris strategemata 11, 8—12,3. 5928 

Ὁ Ἐπαμινώνδας ἐξισουμένην κατανοήσας τὴν μάχην 8 
βῆμα ποδὸς μόνον τοὺς τοῦ ἰδίου στρατοῦ προμάχους χαρίσα- 
σϑαι αὐτῷ ἠτήσατο. οὗ γενομένου τῶν πολεμίων ἐκράτησεν. 

12. Πῶς ἂν ὀλίγην ἔχων τις στρατιὰν πολλὴν 
δόξαι ταύτην παρασκευάσειεν. 

Ὁ ᾿Αγησίλαος ὀλίγον ἔχων τὸ ἱππικὸν τοὺς μὲν ἱππεῖς 1 
ἅπαντας πρὸ τῆς παρατάξεως ἔστησε, τούτων δὲ κατόπιν 

πεζοὺς ἱππικοῖς ἅρμασιν ἀφοπλίσας. ὄνοις τε καὶ ἡμιόνοις 

ἐπικαϑίσας αὐτοὺς τὸν ᾿Δέροπον διὰ τοῦ στρατηγήματος 

τοῦδε κατέπληξε καὶ πρὸς σπονδὰς ἀγεννεῖς χωρῆσαι τοῦτον 

ἠνάγκασεν. 

'O Ἰφικράτης νυκτομαχῆσαι προϑέμενος διὰ τὴν τοῦ 2 
στρατοῦ ὀλιγότητα τοῖς σαλπιγκταῖς ἐπέταξε κατὰ πολλὰ τοῦ 
τῶν πολεμίων στρατοπέδου διασκεδασϑῆναι μέρη καὶ ἐπι- 
μελῶς σαλπίζειν. τῶν τοίνυν πολεμίων πρὸς τὰς τῶν σαλ- 

πιγατῶν διαμεριξομένων φωνὰς ἀτάκτως, ἐπειδὴ τοὺς ἐν τῷ 
ἀπλήκτῳ κατεῖδεν ὀλιγωϑέντας, τούτοις ἐπέϑετο καὶ παρὰ 
πᾶσαν δόξαν ἐνίκησεν. 

Ὃ δ᾽ αὐτὸς πλείονα μὲν ἔχων στρατὸν σύνδυο στρα- 8 
τιώτας μίαν ἐν τῷ ἀπλήκτῳ στιβάδα ἔχειν ἐπέταττε, τῷ δὲ 
στρατῷ ἐλασσούμενος ἕκαστον στρατιώτην δύο ποιεῖν στιβά- 
δας ἐκέλευε. συχνά τε và ἄπληκτα μεταφέρων ἐξαπατῶν ἦ Ἂν 
τοὺς πολεμίους ἀεί. 

Cap. 11. 8 8. exo. 14,4; cf. P. 2,3,2 
Qap. 19, 5.1. χοὸς 15,9; ef. P-2, 1, 1T: 
Cap. 12. $ 2. ex. 15,4; ef. P. 8,9,;42. 
Cap. 12.-$ 8. exc. 15,8; cf, P. B, 9, 19 

3 αὐτῷ] τούτῳ L | 9 ᾿δέροπον] σερωπὸν L | 17 ὀλιγο- 
ϑέντας L. 



594 Leonis imperatoris strategemata 12, 4—7. 

4 *O Πτολεμαῖος τοῦ Περδίκκου σὺν βαρεῖ στρατῷ ἐπ- 
ἰόντος εἰς Μέμφιν αὐτῷ βοῶν καὶ ὄνων ἀγέλας συναγα- 
γὼν xol τῇ οὐρᾷ ἕχάστου κλάδους καὶ φρυγάνων παν- 
τοίαν προσδήσας ὕλην αὐτὸς μὲν σὺν τῷ στρατῷ κατὰ τῶν 
πολεμίων προϑύμως ἤλαυνε, κατόπιν δὲ ὡς ἀφ᾽ ἱκανοῦ ὅ 
διαστήματος αἵ τῶν βοῶν καὶ ὄνων ἀγέλαι εἵποντο. xovi- 
ορτοῦ τοίνυν ἐκ τῶν ἐπισυρομένων φρυγάνων ἀνεγερϑέντος 
ἀπλέτου στρατὸν εἶναι μέγιστον ὁ Περδίκκας τοῦτο ὑὕπονο- 
ἤσας καὶ τῷ φόβῳ κατασεισϑεὶς πρὸς φυγὴν ἀπεῖδεν εὐϑύς. 

αὐτός τε οὖν ἀγεννῶς ἀπώλετο καὶ ἣ σὺν αὐτῷ σύμπασα 10 
στρατιά. 

5 'O Εὐμένης τῆς στρατιᾶς αὐτῷ παραχειμαζούσης xal 
τῶν πολεμίων ἀϑρόον ἐπιόντων αὐτῷ τῶν στρατιωτῶν πλεί- 
στους εἰς τὰ πλησιάζοντα διασκεδάσας ὄρη πυρὰ πλεῖστα 
καίειν ἐκέλευσεν ἕκαστον ἄλλον ἀλλαχοῦ διασπαρέντας αὐτούς" 15 

τὰ δὲ πυρὰ τῆς μὲν νυχτὸς ἀρχομένης μείζονα. περὶ δὲ τὸ 
μέσον ἐλάττονα, περὶ μέντοι τὸν ὄρϑρον ἐλάχιστα πάντη 
ποιεῖν κατὰ τὴν ἐν τοῖς ἁπλήκχτοις συνήϑειαν. τοῦτο ἐξ 

ὑπερδεξίων οἱ πολέμιοι κατιδόντες καὶ συνηϑροισμένην ἔχειν 
τὸν Εὐμένη τὴν στρατιὰν ὑπολογισάμενοι ἀνεχώρησαν τὴν 30 
συμπλοκὴν μὴ ϑαρρήσαντες. 

6 Οἱ Σκύϑαι πρὸς Τριβαλλοὺς πολεμοῦντες τοῖς ἵππο- 
βοσκοῖς ἐπέταξαν, ἐπὰν τὴν τοῦ πολέμου συμβολὴν ἴδω- 
σιν. τότε δὴ καὶ αὐτοὺς ὡς ἀπὸ διαστήματος ἑπομένους 
σὺν ταῖς τῶν ἵππων ἀγέλαις ὡς πρὸς τὸν πόλεμον ἴεσϑαι. 2ὅ 

τοῦτο τοῖς Τριβαλλοῖς συμμαχίας παρασχὸν δόξαν πρὸς 
φυγὴν τούτους ἐτρέψατο. 

1 'O Τύννιχος πόλεως αὐτῷ παραλίας ὑπὸ τῶν πολε- 

Cap. 12. 8 4. exc. 15,6; cf. P. 4, 19 (18) 
Cap. 12. 8 5. exc. 15, 5; cf. P. 4,8,4. 
Cap. 12. 8 6. exc. 15, 8; cf. P. 7, 44, 1. 
Cap. 12. 8 7. exc. 15, 7; cf. P. 5,23. 

28 Τύννιχος] Τυρρήνιος L. 



Leonis imperatoris strategemata 12, 7-—14, 1. 525 

μίων ἐπιμελῶς πολιορκουμένης, αὐτὸς δὲ πλοῖον ἕν ἔχων 
μόνον πολεμικὸν τὰ ἁλιευτικὰ πάντα συναγαγὼν πλοιάρια 

καὶ σαλπιγκτὴν ἑκάστῳ τούτων ἐνθέμενος νυχτὸς ἀφεγ- 
γοῦς τῇ πόλει προσήγγισεν ὡς ἀφ᾽ ἱκανοῦ διαστήματος. 

ὅτῶν τοίνυν σαλπιγκατῶν ὑφ᾽ ἕν ὁμοῦ πάντων ὀξὺ καὶ διά- 

τορον ἠχησάντων οἵ πολέμιοι ἀνεχώρησαν στόλον μέγιστον 
ἐπιέναι νομίσαντες. 

18, Καὶ πῶς αὖϑις πολὺν ἔχων στρατὸν ὀλίγον 
δόξαι τοῦτον ὡσαύτως παρασκευάσειεν. 

10 'O Καῖσαρ πολεμῶν πρὸς Γαλάτας τὸ μὲν ἄπληκχτον 1 
στενώτατον κατεσκεύασε, πυρά τε τῆς χρείας ἐλάττω καίειν 
ἐπέταξεν. αὐτὸς δὲ τὸ πλέον ἅμα καὶ κρεῖττον τῆς στρα- 
τιᾶς ἀναλαβὼν ἐν ἐπικαίροις κατεσκήνωσε τόποις. τῶν τοί- 
νυν πολεμίων περιφρονητικῶς διὰ τὴν ὀλιγότητα πρὸς Καί- 

15 σαρα διατεϑέντων καὶ τό τε ἄπληκτον αὐτῶν σὺν πολλῷ 
περιστοιχιδάντων τῷ ϑράσει ἑλόντων τε αὐτὸ καὶ διαρπα- 

ζόντων ἀϑρόον ὃ Καῖσαρ ἐπιφανεὶς σὺν τῇ στρατιᾷ τοὺς 
Γαλάτας ἀνὰ κράτος ἐνίκησεν. 

'O Ὀνίας στόλου ὄντος αὐτῷ μεγίστου καὶ τῶν πολε- 2 
20 μίων διὰ τοῦτο κατεπτηχότων καὶ ναυμαχεῖν μὴ τολμώντων 

τοῖς ἡγεμόσιν ἐπέταξε κατὰ δύο λαῖφος ἕν ἀνιστᾶν. καὶ οὕτω 

τοὺς πολεμίους πρὸς συμπλοκὴν ἐρεϑίσας ἐνίκησεν. 

14, Ὅτι ἐκ πυρὸς καὶ ἀνέμων βοηϑεῖται στρατὸς 
κατὰ πόλεμον. 

25 Ὁ Νικίας τὴν Συρράκουσαν πολεμῶν ἀπεκλείσϑη περὶ 1 
τὴν τάφρον. ἐπεὶ τοίνυν oí Συρρακούσιοι τὰ πρὸ τῆς 
τάφρου κατέσχον οἰκήματα, πῦρ ὃ Νικίας τούτοις ἐνέβαλε 

Cap. 13,.8 1... exo, 16,9: of. P. 8/85. T. 
Cap. 18. 8 2. exc. 16,1; c£. P. 1, 47,1. 8.11. 8. 5,225; € 
Cap. 14. 8 1. exc. 22,1; cf. P. 1, 39, 3. 
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596 Leonis imperatoris strategemata 14, ]1—4. 

χαὶ οὕτω διατριβήν τινα τοῦ πολέμου λαβόντος ἐπιβοηϑή- 
σαντες οἵ ἑταῖροι τοῦτον ἐκεῖϑεν ἐξελεῖν ἴσχυσαν. 

2 'O ᾿Αλκιβιάδης πολεμῶν πρὸς "Aoysíovg ἐπεὶ μεταξὺ 
τοῖν στρατοπέδοιν ἀμφοῖν ξηρᾶς ἦν ὕλης πλῆϑος ἀμήχανον 
τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους πνέοντα ἄνεμον ἐπιτηρήσας καὶ ὄὅ 
παρὰ τὸν τῆς συμπλοκῆς καιρὸν τὴν ὕλην ἐμπρήσας τῶν 
πολεμίων ἐκράτησεν. : 

8 'O Ἰφικράτης πρὸς Θρᾷκας πολεμῶν, ἐπεὶ μεταξὺ 
τοῖν στρατοπέδοιν ἀμφοῖν ὕλη ξηρὰ πλείστη συμπεφόρητο, 
ταύτην ἐνέπρησε. καπνοῦ τοίνυν ὡς εἰκὸς γενομένου καὶ 10 
ἀσελήνου τῆς νυχτὸς σχεδὸν δοξάσης διὰ τὴν ἐκ τοῦ καπνοῦ 
βαϑύτητα τὴν ἀποσκευὴν πᾶσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατα- 
λιπὼν αὐτὸς σὺν τῇ στρατιᾷ πρὸς τὴν ἐγγὺς ἐσκήνωσε 
λόχμην. τῆς δὲ ἡμέρας ἐπιλαμψάσης οἵ μὲν Θρᾷκες πρὸς 
τὴν τοῦ στρατοπέδου διαρπαγὴν εὐθὺς ὥρμησαν φυγὴν τὴν 1ὅ 
τοῦ ᾿Ιφικράτους ὑποχώρησιν λογισάμενοι. καὶ ὃς ἐσκεδα- 
σμένοις περιτυχὼν αὐτοῖς καὶ περὶ τὴν λείαν ἀσχολουμένοις 
ὁλοσχερῶς μεγίστην ἤρατο νίκην φεισάμενος μηδενός. 

4 Ὁ ᾿Αννίβας ἐν Κάνναις ἐπολέμει Ῥωμαίοις. τὴν γοῦν 
μεταξὺ τῶν στρατοπέδων ἀμφοῖν δι᾿ ὅλης νυχτὸς ἀρότρῳ 20 
διατεμὼν γῆν ὑπόψαμμον οὖσαν ἀκριβῶς τε τὴν ὥραν ἐπι- 
τηρήσας, xo9' ἣν ὃ ἄνεμος ὡς ἐκ συνθήματος ἔπνει κατὰ 

τὸν ϑέρους καιρὸν, τότε δὴ πλείστῃ σπουδῇ τοῖς Ῥωμαίοις 
προσέμιξε. καὶ τὴν αὐτῶν ἄρδην ἀπώλεσε στρατιὰν ἅτε δὴ 
τοῦ ἀνέμου τὴν ἀνεγειρομένην ἐπιπροσϑοῦντος κόνιν ταῖς 2 
αὐτῶν ὄψεσι καὶ μὴ ἀναβλέψαι συγχωροῦντος τὸ σύνολον. 

Cap. 14. $ 9. exc. 22, 2; cf. P. 1, 40, 7. 
Cap. 14. $ 8. exc. 31, 3; cf. P. 3,9, 41. 
Cap. 14. 8 4. exc. 23. 



Leonis imperatoris strategemata 15, 1—-16, 1. 59 

15. “Ὅτι λυσιτελὲς ἀεὶ τὸ τοὺς πολεμίους 
, ^ 

CVTUTEQUO 7T. 

Οἱ “ακεδαιμόνιοι τὰς ᾿ϑήνας imoMógxovv. οἷ τοί- 1 
νυν ᾿Αϑηναῖον στόλον ἐξαρτύσαντες κατὰ τῶν παραλίων 

δ αὐτῶν ἐξέπεμψαν πόλεων. τοῦτο τοῖς “ακεδαιμονίοις εἰς 
γνῶσιν ἐλϑὸν τὴν πολιορκίαν εὐϑὺς ἔλυσεν. 

'O Δημοσϑένης πλεύσας εἰς Πύλον κατὰ τῆς ἄκρας 2 
τὴν προσβολὴν ποιεῖσθαι προσεποιήσατο κἀκεῖ τῶν πολιτῶν 
μεταχωρησάντων μετ᾽ ὀλίγων αὐτὸς νεῶν σπουδῇ τὴν κάτω 

10 πόλιν καταλαβὼν εὐχερῶς εἷλεν. 
Ὁ Φίλιππος πολεμῶν τὴν Μεϑώνην καὶ ταύτην ἑλὼν ὃ 

ἤδη. ἐπεὶ τὴν πόλιν εἰσιόντες of Μακεδόνες ὑπὸ τῶν ἐν 
τοῖς τείχεσιν ἴσταμένων πολεμίων κακῶς πάσχοντες ἐνδι- 
δόναι ἤρξαντο, κλίμακας ἐξ ἕτέρων τῆς πόλεως ἐπιϑεὶς 

15 μερῶν ἀναβαίνειν δι᾿ αὐτῶν τοῖς στρατιώταις ἐπέταξε, πρὸς 

τοῦτο τῶν πολιτῶν ἀντιπερισπασϑέντων καὶ πρὸς τὸν Φίλιπ- 
πον συνδραμόντων εὐχερῶς Μεϑώνη ἕάλω. 

16. Πῶς ἂν ἐν νυκτὶ ἐγρηγορεῖν παρασκευασειέ 
τις τὸν οἰχεῖον στρατόν. 

20 'O ᾿Δλκιβιάδης ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων ἐν ᾿4ϑή-1 
γαις πολιορκούμενος καὶ προδοσίαν ἐν μιᾷ τῶν νυκτῶν 

ὑφορώμενος τοῖς ἐπὶ τῶν τειχῶν παρήγγειλεν ὡς “ἐγὼ μὲν 
τρὶς τῆς νυχτὸς ἀνάψω πυρούς. ὃς δ᾽ ἂν ὑμῶν μὴ κατὰ 
τὸν ἴσον ἐμοὶ καὶ αὐτὸς ποιήσειε τρόπον, ὡς τὴν οἰκείαν 

Cap. 15. $ 1. exo. 24,1; cf. P. 1, 86,1. 
Cap. 16. $ 2. exo. 29,4; cf. P. 3, 1, 1. 
Cap. 15. 8 8. exc. 54, 12; cf. P. 4,2, 18. 
Cap. 16. 8 1. exc. 25,1; cf. P. 1, 40, 3. 

6 ἔλυσαν L | 17 Me99v7 a. m. suprascr.; ἡ πύλος pr. m. L. 
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598 Leonis imperatoris strategemata 16, 1—17, 1. 

μὴ φυλάττων πατρίδα τιμωρίᾳ ἐσχάτῃ omofAn)Qostor καὶ 
οὕτω διὰ πάσης νυχτὸς τὸ σύνϑημα περιμένοντες oí φύλακες 

ἄγρυπνοι διετέλεσαν. 
'O Κλέαρχος κατατρέχων τὴν Θράκην καὶ ἀεὶ τὴν 

ἐν νυχτὶ τῶν πολεμίων ἐπίϑεσιν ὑφορώμενος πᾶσιν ἐπέ- ὅ 
ταττε δι’ ὕλης νυχτὸς τὰ ὅπλα φορεῖν καὶ οὕτω καϑεύδειν 
ὡς ἐπιτεϑησομένων ὅσον οὔπω τῶν πολεμίων αὐτοῖς. 
αὐτὸς δὲ τῆς παρεμβολῆς ὡς ἀφ᾽ ἱκανοῦ διαστήματος ἐξιὼν 
ἐν ἀσελήνῳ νυχτὶ καὶ αὖϑις πρὸς τὸ στρατόπεδον ὑποστρέ- 
φῶν φαντασίαν αὐτοῖς παρεῖχε πολεμίων. τῶν γοῦν νυκτῶν 10 

ἐν μιᾷ τῶν Θρᾳκῶν ἐπιϑεμένων τῷ χάρακι κακῶν ἀπαϑὴς 
ὃ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατὸς διέμεινε μὴ ἀνέτοιμος πρὸς νυκτο- 
μαχίαν ἀναφανείς. 

11. Καὶ πῶς ἄν τις δι᾿ ἀγρυπνίας τοὺς 

πολεμίους ἡττήσειεν εὐχερῶς. 16 

'O τῶν Θηβαίων στρατηγὸς ᾿Επαμινώνδας εἰσβολὴν 
κατὰ τῆς “Δακεδαιμονίων χώρας ποιήσασϑαι διανοηϑεὶς ἐπεὶ 

προκατειλῆφϑαι παρ᾽ αὐτῶν τὸ Ὄνειον ἔγνω καὶ ἄβατον 
εἶναι στρατῷ παντὶ τὴν εἰς “ακεδαίμονα δίοδον τὸν μὲν 
στρατὸν διανέπαυσε. μετρίους δέ τινας πέμπων προσβολὰς 20 
κατὰ διαδοχὴν διὰ πάσης ἐποιεῖτο νυχτός. of τοίνυν τὰ 
στενὰ τηροῦντες “ακεδαιμόνιον παρ᾿ ὅλην ἐκείνην τὴν 
νύχτα ταλαιπωρήσαντες ἡμέρας ἐπιγενομένης ἀδεῶς πρὸς 
ὕπνον ἐτράποντο xoi ὃ ᾿Ἐπαμινώνδας κοιμωμένοις αὐτοῖς 
ἀϑρόον ἐπελϑὼν xol τὴν δίοδον βιασάμενος εὐχερῶς τῶν 2 
δυσβάτων ἐκράτησεν. 

Cap. 16. 8 2. exc. 10,1; cf. P. 
Cap. 17. 8 1. exc. 25,2; cf. P. 

18 Ὄνειον] Ἰόνιον L. 



Leonis imperatoris strategemata 18, 1—19, 2. 529 

18. Ὅτι δεῖ κρύπτειν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

τὰς ἰδίας συμφορᾶς. 

Ὁ "AynolAeog πρὸς τὸν προκείμενον πόλεμον τὸν ἀμφ᾽ 
? £ 1 E ld , * αὐτὸν ἀποδειλιώντων καὶ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδω νυχτὸς 

ὅ ὑπαναχωρούντων αὐτὸς χρύφα πέμπων τὰς ἀποδράντων 
ἀσπίδας συνέλεγεν; ὡς ἂν μὴ τούτων ἀνὰ τὸ στρατόπεδον 
ὁρωμένων οἵ αὐτὰς ἔχοντες ἀὐοξηεον τι δειλίαν παρέχωσι 

τοῖς λοιποῖς. 

19. Πῶς ἱππεῖς ῥᾳδίως ὑπὸ πεζῶν 

10 καταπολεμηϑήσονται. 

Ὁ Ἰφικράτης τῶν πολεμίων ἱππέων ὄντων αὐτὸς 1 
δὲ πεζικὸν μόνον στρατὸν ἄγων τὴν μὲν παράταξιν ἀνὰ 
ὀχτὼ τὸ πάχος ἐποίησε. πάντας δ᾽ ἐκέλευσε τὰς ἀσπίδας 
ὑποχαλάσαντας λάκκον ὀρύττειν τοῖς ξίφεσιν ἕκαστον, εἶτα 

i5 βραχὺ προελϑόντας τῶν ὀρυγμάτων οὕτω δὴ τὸν πόλεμον 
περιμένειν. τῆς δὲ συμπλοκῆς ἀρξαμένης μικρὸν ἀντισχόν- 
τας ὑποχωρεῖν ὡς δῆϑεν φεύγοντας. τούτου γενομένου τῶν 
πολεμίων ὃ Ἰφικράτης ἐκράτησε. περιπίπτοντες γὰρ ἀπρο- 

όπτως τοῖς ὀρύγμασιν οἱ ἱππεῖς τῶν ἵππων ἀπεσφαιρίζοντο 

20 καὶ παρὰ τῶν πεζῶν ἀϑρόον ἐπιστραφέντων ἀνηλεῶς ἀπε- 
σφάττοντο. 

Οἱ Φωκεῖς τῶν πολεμίων ἱππικῷ στρατῷ ἐπιόντων 2 
αὐτοῖς τὴν πρὸ τῆς πόλεως τάφρον ἀμφορέων πληρώσαντες 
καὶ χοῦν ἐπιβαλόντες ὀλίγον ἄνωθεν οὕτω δὴ τοὺς ἱππεῖς 

φῦ κατειργάσαντο. σὺν πολλῷ γὰρ τῷ ϑράσει τοῖς τῆς πόλεως 

Cap. 18. exc. 84,8; cf, P 2, 1, 10: 
Cap. 19. 8 1. exc. 37,4; cf. P. 3, 9, 60. 
Cap. 19. $ 2. exc. 37, 6; cf. P. 6, 18, 8. 
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τείχεσι προσβαλόντες σὺν τοῖς ἵπποις εὐθὺς κατεφέροντο 
τῶν ἀμφορέων καταγνυμένων. 

3 Of Θηβαῖοι τὸν Φίλιππον ἱππικῷ στρατῷ τούτοις 
ἐπιέναι μαϑόντες τὸν πρὸ τῆς πόλεως τόπον νυχτὸς ἐπι- 
κλύσαντες ἕωϑεν αὐτοὶ παρετάξαντο τοὺς Μακεδόνας πρὸς 5 

πόλεμον ἐκκαλούμενοι. τῆς τοίνυν συμπλοκῆς ἀρξαμένης oí 
Θηβαῖοι φυγὴν ὑπεκρίναντο. καὶ of ἱππεῖς εὐθὺς ἐπισπό- 
μενοι καὶ τοῖς τέλμασι περιπίπτοντες εὐχερῶς σὺν τοῖς ἵπποις 
ἡλίσκοντο. 

20. Ὅτι καὶ διὰ ψευδῶν λόγων καὶ πράξεων 10 
ἐπιπλάστων καὶ συνθημάτων ὁμοίων οἱ πολέμιοι 

κατεργάζονται. 

1 Ὁ ᾿Αλέξανδρος ὥρᾳ ϑέρους παρακειμένων αὐτῷ πολε- 
μίων καὶ σὺν τῇ στρατιᾷ παρὰ ποταμὸν διερχόμενος, ἵνα 

μὴ τὴν τάξιν oí Μακεδόνες λύσωσι, πᾶσι παρήγγειλε τῆς 15 
τοῦ ὕδατος ἀπέχεσϑαι γεύσεως πεφαρμαγμένον εἶναι τοῦτο 

διϊσχυριζόμενος. μετὰ μέντοι τὴν ἐκεῖϑεν τῶν πολεμίων 
ὑποχώρησιν τῶν ἄλλων ἀποδειλιώντων διὰ τὸν λόγον τοῦ 
ὕδατος μετασχεῖν πρῶτος αὐτὸς ἀπεγεύσατο καὶ ἐϑαυμάσϑη 
τοῦ μηχανήματος. 20 

2 'O «Αὐτοφραδάτης εἰς τὴν τῶν Πισιδῶν χώραν διανοού- 
μενος εἰσελϑεῖν, ἐπειδὴ τὰ στενὰ τῶν τόπων ἐπιμελῶς ἔγνω 
κατεχόμενα παρ᾽ αὐτῶν, προσβολήν τε ποιησάμενος καὶ ἀπο- 
κρουσϑεὶς εὐθὺς ὑπεχώρησεν ἄχρι μιλίων if. καὶ οἱ Πισί- 
δαι φυγὴν τὴν ὑποχώρησιν λογισάμενοι νυκτὸς ἐπιγενομένης 25 
καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρησαν τῆς φυλακῆς ἀμελήσαντες. ὃ τοίνυν 
«Αὐτοφραδάτης ἀφυλάκτους πάντη τὰς δυσχωρίας καταλαβὼν 

ἐκεῖθέν τε σὺν παντὶ τῷ στρατεύματι διαβὰς ἀλύπως τὴν 

Cap. 20. 8 1. exc. 80, 2; cf. P. 4, 8, 38. 
Cap. 20. $ 2. exc. 31, 15; cf. P. 7,27,1. 
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Πισιδίαν κατέδραμε καὶ περιφανῶς αὐτὴν ληϊσάμενος δι᾽ 
ἄλλων ὁδῶν νικητὴς ἐπανέζευξεν. 

Ὁ Κῦρος τὴν τῶν Μασαγετῶν κατατρέχων χώραν τὸ ὃ 
μὲν ἀχρειότερον τοῦ στρατοῦ σὺν τῷ τούλδῳ κατέλιπε τρα- 
πέξζας αὐτοῖς παραϑεὶς βρώμασι παντοίοις βρυϑούσας καὶ 

οἴνῳ δαψιλεστάτῳ καὶ τοῖς λοιποῖς καρικεύμασιν, αὐτὸς δὲ 
μετὰ τῶν μαχιμωτάτων ὑπανεχώρησε᾽ τοῦτο ἡμέρας of Ma- 
σαγέται καταμαϑόντες καὶ φυγεῖν διὰ δειλίαν τὸν Κῦρον 
ὑπονοήσαντες πρὸς τὸ στρατόπεδον ὥρμησαν καὶ τοῦτο ληϊσά- 
μενοι πρὸς Ócimvov ἐτράποντο μεστὰς ἀγαϑῶν παντοίων τὰς 
τραπέζας εὑρόντες ὡς εἴρηται. καὶ ὁ Κῦρος ἀϑρόον ἐπεισ- 
πεσὼν πάντας ἄρδην ἀπώλεσεν. 

'O Μέροψ ἐν ᾿Αντιγονείᾳ τῇ πόλει πολιορκούμενος καὶ 4 
τῶν ἀναγκαίων ἐπιλελοιπότων αὐτῷ δύο τῶν μεγίστων πύρ- 
yov ἄμμου πλήσας νυχτὸς ἄνωθέν τε ἐπιχρώσας σίτῳ τοὺς 
παρὰ τῶν πολεμίων ἀφικομένους παραλαβὼν πρέσβεας καὶ 
παρὰ τὴν τῶν πύργων αὐτοὺς εἴσοδον στήσας “μὴ ἀπα- 
τᾶσϑε, ἔφη. σπάνιν ἔχειν τῶν ἀναγκαίων ἡμᾶς λογιξόμενοι" 
ὡς γὰρ καὶ ὑμεῖς ὁρᾶτε, καὶ ἐπὶ πλείστοις ἔτεσι διαρ- 
κούσας τροφὰς ἔχομεν. «εἰ γοῦν δοκεῖ, σπονδὰς ποιησά- 
μενοι μετ᾽ εἰρήνης ὑποχωρήσατε.᾽ τοῦτο οἵ πρέσβεις ἰδόντες 
πρὸς σπονδὰς αὐτίκα ἐχώρησαν καὶ τὴν πολιορκίαν ἀσμε- 
νέστατα ἔλυσαν. 

'O Τυρρήνιος ἐν ᾿Ιβηρίᾳ πολιορκούμενος ξυλίνην κατε- ὃ 
σχκεύασε ϑίβην ἀλεχτρυόνα τε νεκρὸν ταύτῃ ἐνθέμενος καὶ 
αὐτὸς ἐν τῇ ϑίβῃ κατακλεισϑεὶς μελανειμονῆσαι τοῖς ἰδίοις 

ἐπέταξε καὶ πρὸς τὴν πατρίδα τοῦτον ὡς δῆϑεν τεϑνεῶτα 
ἀποκομίζειν. of τοίνυν πολέμιοι τεϑνάναι τὸν Τυρρήνιον 
ἀκηκοότες τὸ μὲν πλοῖον οὐκ ἐπεδίωξαν τῇ φήμῃ πιστεύ- 

80 σαντες ἅτε δὴ πρότερον διὰ κατασχόπων τήν τε σορὸν δυσ- - 

Cap. 20. 8 3. exe. 31, 18; cf, P. 8,98. 
Cap. 20. $ 4. exc. 56,11; cf. P. 7,86. 
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cdíeg εἶναι μεστὴν καταμαϑόντες τούς τε οἰκέτας ἅπαντας 
μελανειμονῆσαι καὶ τὴν πόλιν πᾶσαν ἐν συμφορᾷ μεγίστῃ 
διὰ τὸν Τυρρήνιον εἶναι. διὸ καὶ τὴν μὲν πολιορκίαν ἐπέ- 
τειναν τῶν τειχέων τῆς πόλεως ἔγγιστα τὴν στρατοπεδείαν 

πηξάμενοι καὶ χάρακα ἐχυρὸν περιβαλόντες αὐτήν. ὃ μέντοι 5 
Τυροήνιος πρὸς τὴν πατρίδα διασωϑεὶς καὶ στρατιὰν ὡς ὃ 
καιρὸς παρεῖχε συλλέξας ἀϑρόον ἐπιφανεὶς τῶν πολεμίων 
ἐχράτησεν. 

0 'O Χάρης νεκροῦ τῆς πόλεως ἐκκομιξομένου γυναικεῖαν 
ἐνδὺς πενϑήρη στολὴν καὶ ταῖς ϑρηνούσαις συναναμέξας 10 

ἑαυτὸν οὕτω δὴ τοὺς πολιορκοῦντας διέλαϑεν ἐξελϑών. 
"f Ὁ Δημήτριος ἐν ἁμάξῃ χόρτον τῆς πόλεως ἐκκομιξούσῃ 
χαταχρυψάμενος τὴν πολιορκίαν διέφυγεν. 

8 'O Χίλων ἐν εἰρκτῇ κρατηϑεὶς, ἐπεὶ συνήϑως ἡ γυνὴ 
πρὸς αὐτὸν εἰσήει; ὅτε δὴ καὶ ἠβούλετο, τὴν ταύτης στολὴν 15 
αὐτὸς ἐνδυσάμενος τὴν οἰκείαν ἐπέδωκχε καὶ τῇ εἰρκτῇ προσ- 

μένειν ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ τοὺς φύλακας διὰ τῆς γυναικείας 
. ἐσθῆτος ἐξαπατήσας καὶ ἀποδρὰς πρὸς τὴν πατρίδα τε ἀκιν- 
δύνως διασωθεὶς καὶ στρατιὰν καὶ μισϑοφορικὸν ἀξιόλογον 
συστησάμενος ἀπροσδοκήτως τῇ τῶν πολεμίων ἐπῆλϑε πόλει, 20 
x«9' ἣν ἐφρουρεῖτο, καὶ ταύτης ἐκράτησεν. 

9 Ὃ Míégow ἐν εἰρχτῇ συγκλεισϑεὶς νοσεῖν ὑπεκρίνατο, 
κιμωλίαν τε σὺν ὕδατι ἐμβαλὼν τῷ στόματι, εἶτα ἀποπτύων 
αὐτὴν ὡς μετ᾽ οὐ πολὺ τεϑνηξόμενος ἐλογίσϑη᾽ ἀμελῶς 
τοίνυν διὰ τοῦτο τῶν φυλάκων διατεϑέντων φυγεῖν ἐκεῖθεν 25 
εὐχερῶς ἴσχυσεν. 

"Cap. 20. 8 6. exc. 52,3; cf. P. 3,7,8. 
Cap. 20. 8 7. exc. 52,4; cf. P. 3,15. 

. Cap. 20. 8 8. exc. 52,7; cf. P. 8, 34. 
Cap. 20. 8 9. exc. 52,5; cf. P. 6,54. 

9 Χάρης L] Μαχάρης Polyaen. et exc. | 14 Xov] Xiio- 
7ig exc. 
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Ὁ δ᾽ αὐτὸς πολιορκηϑεὶς ξαυτὸν ἐν χρῷ xovglav ποιήσας 10 
στολήν τε ἀμφιεσάμενος πενιχρὰν καὶ δυπῶσαν καὶ φορβιὰν 
ἀνὰ χεῖρας φέρων ὡς τὸν τοῦ δεσπότου ἀπολωλεκὼς ἵππον 
τὸ στρατόπεδον περιήει σκοπῶν ἕκαστα. οὕτω τε διὰ μέσου 
τοῦ τῶν πολεμίων διελϑὼν χάρακος συμμάχους τε πλείστους 

προσεταιρισάμενος καὶ τὸν οἰκεῖον συγκαταμίξας αὐτοῖς στρα- 

τὸν ἀϑρόον ἐπελϑὼν καὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλήξας τοὺς 

πολεμίους εὐχερῶς τούτων ἐκράτησεν. 
Ὁ Μέμνων κατὰ τῶν Κυζικηνῶν ἐκστρατεύσας. ἐπεὶ 11 

ἔγνω Χάλκιν τὸν Μακεδόνα πρὸς συμμαχίαν ἐκδεχομένους 
αὐτοὺς. στολὰς Μακεδονικὰς καὶ ὅπλα τοιαῦτα τῷ οἰκείῳ 

στρατῷ περιϑέμενος εἷλεν οὕτω τὴν πόλιν. 
'O τῶν “Πακεδαιμονίων βασιλεὺς Κλεομένης πολεμῶν 12 

τοῖς "Aoysíoig καὶ τούτους κατανοήσας ἐξακολουϑοῦντας αὐτῷ 

καὶ. ὅτε μὲν ὡπλίζετο, ὁπλιζομένους, ὅτε δὲ ἐπὶ δεῖπνον 
ἐτρέπετο, καὶ αὐτοὺς ὡσαύτως ποιοῦντας πᾶσι παρήγγειλεν, 
ὅτε τὸ τοῦ δείπνου δοϑείη σύνϑημα, τότε δὴ κατοπλισϑῆναι 
καὶ τῷ τῶν πολεμίων ἐπελϑεῖν στρατοπέδῳ. τοῦ τοίνυν συν- 
ϑήματος ὡς ἔϑος δοθέντος οἵ ᾿Αργεῖοι πρὸς ὕπνον αὐτίκα 

ἐτράποντο. καὶ ὃ Κλεομένης ἀόπλους αὐτοὺς καὶ περὶ τὸ 

δεῖπνον ἀσχολουμένους ἐπικαταλαβὼν πάντας ἀπέκτεινεν. 
'O ᾿Αλέξανδρος πρὸς Ζαρεῖον πολεμῶν τοῖς Μακεδόσιν 18 

ἐπέταξεν, ὅταν τοῖς πολεμίοις πλησιάσωσι., τότε δὴ τὰ γόνατα 
κλίναντας τρίβειν τὸ δάπεδον ταῖς χερσὶ. τῆς δὲ σάλπιγγος 
ὀξὺ καὶ διάτορον ἠχησάσης τότε δὴ μετὰ ϑυμοῦ καὶ πλείστης 
ὁρμῆς κατὰ τῶν πολεμίων χωρεῖν. τούτου γενομένου νομί- 
σαντες of Πέρσαι δειλίᾳ καὶ φόβῳ τοὺς Μακεδόνας συνισχη- 
μένους τὸν σφῶν βασιλέα Δαρεῖον αὐτοὺς προσκυνεῖν καὶ 

Cap. 20. $ 11. exc. 28,3; cf. P. 5,44,5. 
Cap. 90, 9 19. exe, 90,1; ef. P. 1,14 
Cap. 20. $ 18. exc. 18,5; cf. P. 4,3,5. 

10 Χαλκιν] Χάλκαν exc. 
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διὰ τοῦτο τῆς δρμῆς καὶ ἀνδρίας αὐτῶν ὑπενδόντες, ἅμα δὲ 
καὶ τῷ αἰφνιδίῳ τῆς τῶν πολεμίων ὁρμῆς κατασεισϑέντες 
τὰς ψυχὰς ὡς εἰκὸς ἦν πρὸς φυγὴν ἐτράποντο. 

'O Παμμένης νυκτομαχῆσαι δι᾿ ὀλιγότητα στρατοῦ δια- 
νοηϑεὶς κατασχόπους εἰς τὸ τῶν πολεμίων πέμψας στρατό- 

πέδον καὶ τὸ ἐν νυκτὶ γιγνόμενον πρὸς ἀλλήλους καταμαϑὼν 
δι’ αὐτῶν σύνϑημα, ἐπελϑὼν ἀωρὶ τῶν νυκτῶν τούτων ἐκρά- 

τῆησεν ἅτε μὴ δυναμένων τοὺς ἰδίους διακρίνειν ἀπὸ τῶν 

πολεμίων. 

Ὁ Μάγας τοὺς παρὰ τῶν πολεμίων φρυχτοὺς, ὅπως ἔν 
τε εἰρήνῃ καὶ μάχῃ ἐγίγνοντο, κατανοήσας φρυκχτοὺς φιλίους 
ἀνάψας αὐτὸς καὶ δι’ αὐτῶν τοὺς πολεμίους ἐξαπατήσας 

εὐχερῶς ἐνίκησεν. 
Ὃ Τελεσίνικος ἅμα φωτὶ τὸν οἰκεῖον ἀριστῆσαι παρα- 

σκευάσας στρατὸν, εἶτα τοῖς πλοίοις αὐτὸν ἐμβιβάσας εἰς 

MeOdw«v ἀπήει. καὶ πρὸς συμπλοκὴν δῆϑεν ἑἕτοιμαξόμενος 
τὸ πλεῖστον οὕτω τῆς ἡμέρας παρελϑεῖν παρεσκεύασε, σύν- 
ϑημά vs δεδωκὼς ἀρίστου πρὸς τὸν λιμένα κατῆρεν ἀριστῆ- 

σαι προσποιησάμενος. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν πολεμίων ποιη- 
σάντων αὐτίκα ὃ Τελεσίνικος ἀϑρόον ἐπιφανεῖς τῷ αἰφνιδίῳ 

κατέπληξε καὶ πάντων ἐκράτησεν. 
'O Δαρεῖος ἐπολέμει τοὺς Σάκας. τούτων τοίνυν εἰς 

τρεῖς μοίρας διαιρεϑέντων, ἐπεὶ μιᾷ προσβαλὼν ἐνίκησε τάς 
τε στολὰς καὶ τὰ τῶν πεσόντων ὅπλα τοὺς ἰδίους στρατιώ- 

τας ἐνέδυσε τῶν τε ἵππων αὐτῶν ἐπιβῆναι καὶ τὰς τῶν πο- 
λεμίων φέρειν σημαίας ἐπέταξε καὶ οὕτω κατὰ τῶν λοιπῶν 
χωρεῖν σχολῇ καὶ βάδην τὴν πορείαν πεποιημένους. τοῦτο 

τοὺς Σάκας ἐξαπατῆσαν πάντας ἄρδην διέφϑειρεν. 

Cap. 20. $ 14. exc. 20,2; cf. P. 5,16,5. 
Cap. 20. 8 15. exc. 21,1; cf. P. 2,28, 2. 
Cap. 20. 8 16. exc. 31,10; cf, P. 5,32. 
Cap. 20. $ 17. exc. 28,5; cf. P. 7,11,6. 

10 Μάγας] Μέγης L | 11 φιλίας L. 
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Leonis imperatoris strategemata 21, 1—22, 1. 535 

21. Ὅτι ἀσφαλεστάτας χρὴ τὰς ἐνόρκους 
συμφωνίας ποιεῖσϑαι τὸν στρατηγόν. 

Οἱ Καμπανοὶ ὥμοσαν ἐπιδοῦναι τοῖς αὐτοὺς πολιορ- 1 
χοῦσι τὰ ἥμισυ τῶν ὅπλων ἅπαντα. καὶ οὕτω τῆς πολιορ- 
κίας λυϑείσης δίχα τῶν ὅπλων, τεμόντες ἕκαστον ἄχρηστα 
ταῦτα τοῖς πολεμίοις ἀπέδειξαν. 

'O Ὀνίας λάκκον ὀρύξας ξύλα τε ἐπιϑεὶς καὶ χοῦν ἐπι- 2 

βαλὼν ἄνωθεν ἐν αὐτῷ τοὺς ὅρκους ἐτέλει. ὥμοσέ τε τὰ 
συμπεφωνημένα τηρεῖν ἀσφαλῶς. ἄχρις ἂν ἐν τῷ αὐτῷ ἤδε 
ἡ γῆ διαμένοι σχήματι, τῇ χειρὶ δείξας τὸν τόπον, ἐφ᾽ ᾧ 
τοὺς ὅρκους ἐτέλει. μετὰ μικρὸν τοίνυν τῶν ξύλων ἀρϑέν- 

vov καὶ τοῦ βόϑρου ἀναφανέντος τοῖς πολεμίοις ἐπέϑετο. 
'O Δερκυλλίδας ὥμοσεν ἐξελϑόντα τῆς πόλεως τὸν M&- ὃ 

δίαν αὖϑις ἐξαποστεῖλαι τοῦτον σὺν πλείστῃ δορυφορίᾳ. 
τούτοις ὃ Μειδίας τοῖς λόγοις πιστεύσας τῆς τε πόλεως προ- 

ελϑὼν καὶ αὐτῷ συγγενόμενος ξάλω παρὰ τοῦ Ζερκυλλίδου. 
ὡς δὲ ἀνελεῖν αὐτὸν ἐκεῖνος ἠπείλησεν, εἰ μὴ τὴν πόλιν 
αὐτῷ παραδῷ, τῷ φόβῳ κατασεισϑεὶς τὴν ψυχὴν ὁ Μειδίας 

τὰς πύλας εὐθὺς ἀνεπέτασε. καὶ ὃ Δερκυλλίδας αὐτὸν μὲν 

προηγεῖσϑαι ἐκέλευε στολὴν βασιλικὴν περικείμενον, εἵπετο 

δὲ οὕτως αὐτῷ σὺν τῇ στρατιᾷ καὶ οὕτω τὴν πόλιν ἑλὼν 
εὐορκῆσαι λοιπὸν διετείνετο. 

22. IIegi προδοτῶν. 

Ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγὸς ᾿Ιφικράτης μαϑὼν ἐν Χίῳ 1 
τὰ “ακώνων φρονεῖν τινας καὶ τούτους ἀνευρεῖν προϑέμενος 

Cap. 21. 8 1. ὀχὸ. 39,5; cf, P. 6, 15. 
Cap. 21. 8 2. exc. 39,7; cf. P. 7,34. 
Cap. 21. 8 3. exc. 39,2; cf. P. 2,6. 
Cap. 22. $ 1... exc. 40,2; cf. P. 8,9, 58. 
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τοῖς ἰδίοις ἐπέταξεν ἡμέρας ἐπιγενομένης “Δακωνικὴν ἐνδῦναι 
στολὴν οὕτω τε τῇ πόλει τῶν Χίων ἐπιϑέσϑαι. τοῦτο of 
τὰ “ακώνων φρονοῦντες ϑεασάμενοι σὺν χαρᾷ πρὸς τὸν 
λιμένα ἐξέδραμον. καὶ ὃ ᾿Ιφικράτης ὡς προδότας αὐτοὺς 
συλλαβὼν εἰς ᾿4ϑήνας δεσμίους ἐξέπεμψεν. 

Ὁ ᾿Αβραδάτας ὁρῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν ἱππέων τοὺς 
πλείστους χωροῦντας τοῖς πολεμίοις ἔπεισε τοὺς πεζοὺς. ὡς 

αὐτὸς ὡς ψευδαυτομόλους τούτους παρὰ τὸ τῶν πολεμίων 
στρατόπεδον ἔπεμψε. καὶ οὕτω ϑάρσους ὑποπλησϑέντες οἵ 
στρατιῶται προϑύμως τε ἠγωνίσαντο καὶ τοὺς πολεμίους 

ἐτρέψαντο. 
'O ᾿Δρσάμης πρὸς πόλεμον παρεσκευασμένην ἤδη τὴν 

στρατιὰν ἔχων, ἐπεὶ τὸν τοῦ δορυφορικοῦ ὕπαρχον μετὰ 
τριακοσίων ἀρίστων τοῖς ἐχϑροῖς ἤκουσε προσχωρεῖν, τοῦτον 
μὲν εὐϑὺς διεδέξατο, τῶν τινα δὲ πιστοτάτων ὕπαρχον προ- 
βαλλόμενος ψευδαυτομολῆσαι μετὰ τριακοσίων ἐκέλευσε καὶ 
τοῦ πολέμου ἀκμάζοντος τότε δὴ καὶ αὐτὸν ἐπυϑέσϑαι κατὰ 
νώτου τοῖς πολεμίοις. τούτον γενομένου νίκην ὃ ᾿Δρσάμης 
ἀρίστην τε καὶ κρατίστην ἐντεῦϑεν ἤρατο. 

28. Ὅτι ἐν τῷ πολέμῳ τὸ μὲν συνεστὼς ἀεὶ τῶν 
πολεμίων δεῖ κτείνειν ἀφειδῶς, ἧττον δὲ τοῖς κατὰ 
κράτος φεύγουσιν ἐπιτίϑεσϑαι καὶ μάλιστα ἐν τοῖς 

στενοῖς καὶ δυσβάτοις τῶν τόπων. 

Ὁ «υκοῦργος τοῖς ἰδίοις παρήγγειλε στρατιώταις τὸ μὲν 

συνεστὼς ἀεὶ τῆς τῶν πολεμίων παρατάξεως ἀφειδῶς κπτεί- 
νειν. ὡς ἂν πρὸς φυγὴν τούτους καταναγκάξωσιν, ἧττον δὲ 

Cap. 22. 8 2. exc. 40,4; cf. P. 7,21, 7. 
Cap. 22. 8 8. exc. 44,2; cf. P. 7,28,2. 
Cap. 23. 8 1. exc. 45,1; cf. P. 1,16,8. 

6 Afoeàdrag] Ζατάμης exc. et Polyaen. 
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Leonis imperatoris strategemata 23, 1—24, 2. 531 

τοῖς ἤδη τραπεῖσι προσφέρεσϑαι, ἵνα, φησὶν, ἐξ αὐτῆς πείρας 
λυσιτελέστερον τοῦ συνίστασϑαι τὸ φεύγειν καταμαϑόντες 
ῥᾷστα πρὸς φυγὴν τρέπωνται. 

Ὁ ᾿Δγησίλαος τοῖς ἰδίοις ἐπέταττε στρατιώταις πάροδον 2 

ἀεὶ διδόναι τοῖς ἤδη τραπεῖσι τῶν πολεμίων καὶ i 
ἀνὰ κράτος. 

Ὁ Ἰφικράτης τοῖς ἰδίοις παρήγγελλεν, ὅταν τοὺς πολε- ὃ 

μίους εἰς φυγὴν τρέψωνται, διώκειν μὲν αὐτοὺς, μὴ μέντοι 

ἐν δυσχωρίαις ἢ ποταμοῖς wvxAoÜv αὐτοὺς σπεύδειν, χκἀν- 
τεῦϑεν τὴν πάροδον ἀποφράττειν, ἵνα μὴ καταναγκαζόμενοι, 
φησὶ, μετ᾽ ἀπογνώσεως πολεμῶσιν. ὃ δ᾽ αὐτὸς μηδὲ ἐπὶ 
πολὺ τοῖς τείχεσι προσπελάζειν ἐν ταῖς τειχομαχίαις ἐκέλευεν. 

24, Πῶς ἄν τις ἀκινδύνως καὶ σὺν ἀσφαλείᾳ τὴν 
ὑποχώρησιν ποιήσαιτο. 

Ὁ Ἰφικράτης λαϑεῖν τοὺς πολεμίους παρακειμένους βου- 1 
λόμενος τῶν ἀνὰ τὸ στρατόπεδον ὄντων δένδρων τοὺς κλά- 

δους τεμὼν ἀσπίδας τε καὶ κόρυϑας ἀπαιωρήσας αὐτῶν 

ὄρϑιά τε δόρατα παρὰ ταῖς ἀσπίσι στήσας τοῖς μὲν πολε- 

μίοις δόξαν στρατοπέδου παρέσχεν, αὐτὸς δὲ νυκτὸς σὺν τῷ 
στρατῷ παντὶ τὴν ὑποχώρησιν ἐποιήσατο. 

'O Χαβρίας ᾿Αγησιλάῳ πολεμῶν καὶ διὰ τὴν τοῦ σερα- 2 

τοῦ ὀλιγότητα τὴν ὑποχώρησινπ κλέψαι διανοηϑεὶς τοῖς μὲν 

στρατιώταις πυρὰ πλεῖστα καίειν ἐπέταξεν, αὐτὸς δὲ τὴν 

ἀποσχευὴν σὺν τῇ πραίδᾳ κἀταλιπὼν σὺν τῷ στρατῷ νυκτὸς 
25 τὴν ὑποχώρησιν ἐποιήσατο. 

Cap. 28. $ ἃ exc. 45,2; cf. P. 5. 1.ἅ4.. 
Cap. 28. $ 8. exo. 456,3; cf. P. 8,9,2. 
Cap. 24. 8 1. exc. 46,4; cf. P. 3,9,1 
Cap. 24. 8 2. exc. 46,6; cf. P 

8 τρέπονται L. 



538 Leonis imperatoris strategemata 24, 3— 265, 3. 

3. - Ὁ Μέροψ τῶν πολεμίων ἐν δυσχωρίαις καταδιωκόντων 
αὐτὸν τοῖς πελεκηφόροις τῶν πεζῶν ἐπέταξε τὰ ταῖς ὁδοῖς 

πλησιάζοντα δένδρα τέμνειν ἐπιμελῶς ὕλην τε ξηρὰν συμ- 
φοροῦντας αὐτίκα καίειν ἐπιμελῶς πῦρ ἄφϑονον ἐνιέντας. 
καὶ οὕτω σὺν ἀσφαλείᾳ τὴν φυγὴν ἐποιήσατο. ᾿ 

4 'O ᾿Αννίβας ἐν στενωτάτοις ἀπολειφϑεὶς τόποις ὑπὸ 
“Ῥωμαίων φυλαττομένοις βοῶν ἀγέλας συναγαγὼν τοῖς τε κέ- 
ρασιν ἕχάστου φῶτα προσδήσας τῆς στρατιᾶς προάγειν ἐκέ- 
λευξ. πρὸς τοῦτο νυχτὸς οἵ Ῥωμαῖοι καταπλαγέντες δᾳδίως 
πρὸς φυγὴν ἔκλιναν. καὶ ὁ ᾿Δννίβας ἀκινδύνως παρῆλϑεν. 

D 'O Ὀνίας φεύγειν διανοηϑεὶς καὶ τὴν ἐπιδίωξιν εὐλα- 
βούμενος ταῖς τῶν ἵππων ὁπλαῖς ἀντιστρόφως τὰ σωληναῖα 
τῶν πετάλων περιέϑηκε καὶ οὕτω φυγὴν ἀκίνδυνον ἐποιήσατο. 

20. Ὅτι ἐπιεικέστερον χρὴ τὰς τιμωρίας τοῖς 

ἐπταικόσιν ἐπιφέρειν τῶν στρατιωτῶν. 

1 Ὃ Καῖσαρ οὐκ ἐκόλαξε πάντας τοὺς πταίσαντας στρα- 
4 ν᾿ λ᾽ ^ , M ec , μὴ $:- λ “- 

τιώτας. ἀλλ “ἢ μόνους τοὺς ἡγεμόνας ἢ καὶ ἄλλως τῶν 

λοιπῶν κρείττονας καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ κακοῦ παρασχόν- 
πρόξενον γὰρ ἀνδρίας τὴν συμπάϑειαν ἔλεγεν. 

2 'O Σεβαστὸς τοὺς μὲν μετρίως ἐπταικότας τῶν στρα- 
τιωτῶν τὴν ζώνην ἀφῃρεῖτο, τούτους ἀξώνους δι᾽ ὅλης τῆς 
ἡμέρας ἑστάναι παρασκευάζων ἢ καὶ γυναικείας στολὰς αὐτοῖς 

τας αἰτίας. 

περιβάλλων. τοὺς αἰτιωτάΐξους μέντοι καὶ λίαν ἀσυμπαϑῶς 
ἐκόλαζεν. 

» Ὁ ᾿Αμίλκας τοὺς τὸν ἀδελφὸν ἀνελόντας συλλαβὼν εἴς 

τε τὸν ἑκάστου πατήσας τράχηλον εἶτα μέντοι ἀπέλυσεν 
ΟΝ OD - 3A - 2:58 ^ , 

ἐπειπὼν" ᾿ἀποχρῶσαν ἐπὶ và τοῦ ἀδελφοῦ φόνῳ τὴν δίκην 
2 ' 1 AX 1 1 2 E / "P COP ἔλαβον. ἐπεὶ διὰ κακοῦ τὸ κακὸν οὐκ ἠμυνάμην αὐτός. 

Cap. 34. 
Cap. 24. 
Cap. 25. 
Cap. 26. 
Cap. 265. τοὺ eg» eg» ey» c0» Hed sd nd dba 

exc. 46, 1; cf. P. 1,38, 5. 
exc. 46, 10. 
exc. 53,1; cf. P. 8,283,21. 
exc. 68,3; cf. P. 8,34, 8 et 5. 
exc. 2; cf. P. 5,11. 
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Leonis imperatoris strategemata 26, 1—27, 2. 589 

26. Πῶς ἐπανιών vig ἐκ πραίδας ἀκινδύνως 
διασωϑείη τῶν πολεμίων ἐν ταῖς δυσχωρίαις 

ἐπιϑεμένων αὐτῷ. 

'O "AyncíA«og πολλὰς τῶν τῆς -Aolog καταδραμὼν πό- 1 

5 λεὼν πλείστην τε πραῖδαν ἐντεῦϑεν περιβαλόμενος, ἐπειδὴ 
τοὺς πολεμίους ἐν ταῖς δυσχωρίαις ἐλλοχᾶν αὐτὸν ἤκουσεν, 
ὅσους εἶχε συναγαγὼν αἰχμαλώτους καὶ γυμνώσας αὐτοὺς 
παντὸς περιβλήματος τῆς ἰδίας στρατιᾶς προεβάλετο. τοῦτο 
οἵ πολέμιοι καταμαϑόντες τοῦ πολεμεῖν αὐτίκα ἐπαύσαντο. 

Ὁ Ὀνίας τοὺς αἰχμαλώτους συναγαγὼν ὅπαντας καὶ 2 

γυμνοὺς αὐτοὺς τῆς ἰδίας προτάξας στρατιᾶς τῇ τῶν πολε- 
μίων προσέβαλε πόλει καὶ ταύτης ἐκράτησεν. 

10 

21. Ὅτι προφανοῦς ἐκ τοῦ μὴ πολεμεῖν 
ἀποφαινομένου κινδύνου παραβαλώτερον χρὴ 

15 τηνικάδε τὸν στρατηγὸν πολεμεῖν. 

'O Μάκων τοὺς ἀσπιδηφόρους προτάξας μισϑοφόρους 1 
αὐτοῖς ἐπέστησε Σκύϑας, ἐπιτάξας ἀφειδῶς κτείνειν τοὺς 

πρὸς φυγὴν τραπῆναι τολμήσοντας. καὶ οὕτω τῶν προμάχων 
ἀσπιδηφόρων ἀνδρείως ἀγωνισαμένων ὃ “άκων ἀνὰ κράτος 

20 ἐνίκησεν. 
'O Ἰφικράτης μεγίστης προκειμένης ἀνάγκης, ἐπειδὴ 2 

πρὸς πλείους πολεμεῖν ἔμελλε, τάφρον μεγίστην τῆς ἰδίας 

Cap. 26. 8 1. exc. 42,2; cf. P. 2,1,80. 
Cap. 26. ὃ. 2. exc. 54,22; cf. P. 8,9,62. 
Cap. 27. Hoc ultimum caput edidit C. Mueller in Iahnii 

annal. suppl. IV, p. 557. 
Cap. 27. 8 1. exc. 14, 19; cf. P. 6,9, 4. 
Cap. 27. 8 9. exo. 14,9; cf. P. 5,9, 12. 

16 Μάκων] Μεύκων exc. et Polyaen. 



540 Leonis imperatoris strategemata 27, 2—8. 

ὄὕπισϑεν ὥρυξε παρατάξεως. οὕτω τοίνυν τὴν φυγὴν ἀπο- 
γνόντες οἱ στρατιῶται καὶ τολμηρότερον διὰ τοῦτο προσ- 
βαλόντες τοῖς πολεμίοις τούτων ἐκράτησαν. 

8 'O ᾿Ζ4λέξανδρος τοὺς Μακεδόνας πρὸς τὸν Περσικὸν 

ἀποδειλιῶντας ὁρῶν πόλεμον τὰς τῶν μεγίστων ποταμῶν 5 
γεφύρας μετὰ τὴν τῆς στρατιᾶς διάβασιν καϑαιρῶν τολμη- 
ροτέρους αὐτοὺς δι’ ἀπόνοιαν παρεσκεύασεν. 



INDEX HISTORICVS 

AD POLYAENI STRATEGEMATA. 

(Numeri sunt paginarum et versuum.) 

Abantes 11,11 .. 
Abderitae 168, 22. 
Abydos, Abydeni 38, 7.. 98,19. 

182,19... 329,8. 
Acanthus urbs 310,18 .. 
Acarnanes, Ácarnania 60, 9, 63, 

22 ... 113,4. 408,18... 424, 
13—25. 

Ace, urbs Phoeniciae 137, 13. 
Achaeus, dux Seleuci 2106, 7. 
Achaei, Achaia 6, 15. 108, 14.. 

283, 12. 300, 5. 331, 12. 408, 
19 

Achelous fl. 406, 18. 
Acrocorinthus 186,16 .. 

21 ... 418,20 .. 
acropolis Athenarum 43,7 .. 

401, 18. 
Acues, dux Arcadum 15, 1— 7. 
Adramyttium urbs 339, 6. 
Adriaticum mare 390,6 ... 
Aeatus, Phidippi f. 406, 16. 
Aegias, v. Aesias. 
Aegina, Aeginetae 32,19 .. 

151, 20. 200,22. 251,11. 
Aegos fluvius 51, 22. 
Aegyptus, dux Mausoli 287, 

20—988, 6. 
Aegyptus, Aegytii 15,19. 68, 

15. 94,16 ... 130,94. 148, 
20. 149, 90 ... 202,8. 218, 
5. 814, 11. 28. 820, 10... 

283, 

323,283 .. 894,17... 409,18. 
410, 3. 

Aeneas 891,9. 
Aenetus, dux Demetrii 257,10.. 
Aenus urbs 97,65. 
Aeoli, Aeolis 290, 4. 305, 16. 
Aeolus, pater Sisyphi 4, 17. 
Aeropus, rex Macedonum 660, 

23. 185, 23. 
Aeropus, dux Philippi 159, 20, 
Aeschines 275,91. 
Aesculapius 233, 19. 
Aesias (Aegias?) trapezita Si- 

cyonius 284,5. 
Aethia (sive Aethylla) Priami 

Soror 353, 18. 
Aethiopicum cuminum 188, 5. 
Aetoli, Aetolia 197,23. 207,21. 

261,15. 276. 419,8 ... 424, 
13. 425, 3. 

Agamemnon 11,15 ... 
Agathocles, tyrannus Syrac. 

236, 171—240, 10. 252,5... 
268, 17. 804,19 .. 

Agathostratus Rhodius 
20— 2571, 8. 

Agbatana 313,9. 
Agemachus, dux Messeniorum 

107, 21. 
Agesilaus 55, 17 .. 60, 8—72, 

17. 81,10. 152,922.. 185, 
23. 

256, 



542 

Agesipolis 99, 9—16. 
Agis Arcas 331, 12. 
Agis (rex Lacedaemoniorum) 

53, 14—54, 2. alius 92,17. 
Agrauli templum 23, 4. 
Agrigentum, Agrigentini 222, 

18. 223,22. 224,1. 246,5 .. 
308, 12. 

Alba, Albani 359,16. 362,11. 
Albinus 365,24 .. 
Alcetas Lacedaemonius 87, 12 

— 88, 2. 
Aleetas Macedo 189,11. 190, 

0::-. 420,13. 
Alcibiades 42, 8—46, 15. 116, 

13. 
Alesia, urbs Galliae 383, 19. 
Aleuadae 162,9 .. 
Alexander φρούραρχος 290, 8 

Alexander Pheraeus 281,1— 24. 
Alexander Thessalus 306, 1— 6. 
Alexander Magnus166, 14—184, 

22. 186, 4. 194,14. 204,19... 
205,24.. 307,'7.. 402,17 .. 
420, T. 

Alexander, Magni f. 206, 3. 
Alexander, Lysimachi f. 291, 

1—14. 
Alexander, praefectus Corinthi 

186, 16. 
Alexander (Pyrrhi f), rex Epiri 

413, 8. 
Alpes 879,4... 
Alyattes, rex Lydorum 806, 

1 .. 919, 14—9314, 9. 
Amage (?), regina Sarmatarum 

417, 8—418, 6. 
AÀmanides pylae 209, 13. 
Amasis, rex Aegypti 314, 91 

- 916, 3. 394, 7. 
Amasis, v. Arsames. 
Amazones 7,21.. 
Ambracia, Ambraciotae 295, 

192—296, 12. 413, 2. 
Amestris, uxorLysimachi 291,2. 

INDEX HISTORICVS. 

Amilcar, dux Carthag. contra 
Agathoclem 239,8. 304,17 
— 3805, 12. 

Amilear (Barcas? Rhodanus?) 
247,9 . 

Aminias archipirata 197, 14 .. 
Amisus 333, 18. 
Ammonis oraculum 314, 12. 
Amoebeus citharoedus 186, 21. 
Amorges, rex Sacarum 324, 10. 
Amphictyones 291, 15— 22. 
Amphilochi 118, 4. 
Amphipolis 38, 22. 89, 8. 20. 

143,5. 168, ?1. . 918, 11. 
310, 15. 

Amphiretus (?) Acanthius 310, 
17— 25. 

Amphissa 161,8... 
Amulius 359, 14— 21. 360,3. 
Amyntas, Perdiccae f. 420,8... 
Anaceum 22,18. 
Anaxagoras, Echeanactis f. 307, 

4—25. 
Anaxibius Laco 182,21. 
Anaxilas, dux Byzantiorum 54, 

12. 
Ancyra 420, 23. 
Andragathus, praef. Amphipo- 

lis 213, 11. 
Andromachus, dux Seleuci 216, 

icd 
Andron, familiaris Dionysii I. 

226, 10.. 
Andron archipirata 257,183. 
Anio fl. 364, 8. 
Annibal 302, 18— 304, 17. 353, 

19 .. 350,4. 370, 2. 21. 371, 
1. 816, 5. 

Anno Carthaginiensis 244, 10 
—18. 

Antalcidas 98, 18—99, 7. 
Anthropinus 239, 18. 
Anticyra 291, 18. 
Antigenes, dux Argyraspidum 

204,13. 
Antigonus 186, 14—199,2; ad 



INDEX HISTORICVS. 

Gonatam pertinent 8 1. 2. (Ὁ) 
8. 17. 18. 20, item 283, 22. 
285,9 . .; ad Philippi f. $ 4 
— 106. 19 et 206,6... 207, 5. 

Antiochia 421, 4. 
Antiochus, Seleuci f. (Soter) 

215,1—14. 286, 22. 
Antiochus, Antiochi f. Θεὸς 

215, 15— 216, 2. 411, 10. 
AntiochusHierax2 16, 3—917, 6. 
Antiochus Epiphanes 220, 8. 
Antipater Macedo 161, 11. 170, 

22. 184, 233—186, 2. 188,5... 
196,17. 420,9. 

Antipatrides, tyrannusTelmessi 
261,15... 

Antoninus (Marcus) imperator 
8,2. 60,8. 112,3. 158,3. 222, 
3. 211,8. 312,8. 361, 8. 

᾿“πατούρια 20, 14. 
Aphasius collis 828, 4. 
Apis 324,2. 
Apollo 178,1. 325,19. 362,7. 

400, 18. 
Apollodorus, tyrannus Cassan- 

dreae 197,12... 286, 7—287, 
10. : 

Apollonia 376, 7. 
Apries, rex Aegypti 394,9 ... 
Arabes, Arabia 167, 10. 314, 

22. 324, 1. 
Arachosia 196,1. 
Aratus (Sicyonius) 283, 20 — 

285,6 r , 6. 
Arbela 168,10. 172,1. 177,16. 
Arcades, Arcadia 12, 15 .... 18, 

4. 15,6. 46, 17.. 47, 20. 65, 
15. 79,8. 92,14. 94,4. 130, 
15. 202, 23. 263, 16. 265, 15. 
266,9, 285,17. 302,12 ,.. 
330, 7. 331,12. 397,16... 

Arcadicus pileus 214, 15. 
Arcesilaus, pater Batti, rex 

Cyrenes 408, 17. 
Arcesilaus, Batti et Pheretimae 

f. 409,9. 

543 

Archebius Heracleota 269, 11 
—21. 

Archelaus, praef. Àcrocorinthi 
284, 1. 

Archelaus, 
366, 8. 

Archibiades Byzantius 271, 7. 
Archidamis 410, 20— 411, 8. 
Archidamus (Zeuxidami f.) 87, 

.. 46, 16—47, 20. 
Archidamus (Agesilai f.) 47, 

20—48, 12. 
Archimedes Syracusanus 368, 

10. 
Archinus, tyrannus Argorum 

117, 19—118, 4. 
Aretaphila 400, 10—401, 8. 
Argaeus, rex Macedoniae 158, 

1—159, 4. 
Arginusae 51,4. 
Argivi, Árgos 12,4. 

dux M Mithridatis 

; 715; ἢ, 
16,14... 79,8. 92,8... 117, 
19... 180,15... 216. 302, 
4... 891,3.. 424,2. 

Argolis, Argolides 130, 16. 424, 
1—11. 

Argonautae 4265, 15. 
argyraspides 195, 7. 20. 204, 

12 ] 
Ariaeus 330,1.. 
Aribaeus, dux 343,6 .. 
Ariobarzanes 339, 5—16. 
Ariomazes 179, 13. 
Aristagoras Milesius 25,12 .. 
Aristarchus, medicus Berenices 

411, 23. 
Aristeus Argivus 424, 3. 
Aristides (Atheniensis) 84, 3 

—14. 
Aristides Eleates 290, 156—926. 
Aristocles Tegeates 99, 22. 
Aristocrates Atheniensis 269, 22 

—9210, 1. 
Aristodemus (Heraclida) 11,2.. 
Aristogiton 23, 20— 24, 2. 401, 

οἷς 



544 

Aristomachus 270,8—14. 
Aristomenes | Lacedaemonius 

103, 22—104, 2. 
Aristomenes  Messenius 

3— 106, 22. 
Ariston Corinthius 250, 1—22. 
Ariston, Autoleontis f. 213, 17. 
Aristonieus Olynthius, citha- 

roedus 271,9. 
Aristonymus(Aristonicus?), tyr. 
Methymnae 272,6 .. 

Aristophon Atheniensis 127, 1. 
Armenia 2068,22. 210, 5. 
Arne, urbs Thessaliae 15, 9. 
Arsaces eunuchus 32, 1. 
Arsames, rex Armeniae 2106, 6. 
Arsames (Amasis ab Aryanda 

missus?) 340, 20—8341, 9. 
Arsames (Datames?)341,9— 26. 
Arsinoe, uxor Lysimachi 418, 

1—18. 
artaba 181, 18. 
Artabazus, Pharnacis f. 344, 

5—345,2 (S 2 alius). 
Artaxerxes (Mnemon) 326, 12. 

329, 21— 330, 21. 
Artaxerxes, Ochi pater 330, 22. 
Artemisia, Lygdamidis f. 418, 

17 —415, 5 ($ 4A. uxor Mau- 
soli). 

Arxilaidas Laco 88, 8---18. 
AÁryandes, satrapes Aegypti 

323,93. 345,3—12. 409,18. 
Cf. Arsames. 

Asdrubal 276. 374, 5. 
Asia 7,9. 55,18. 62,5. 63,3.. 

69, 10. 71, 19. 96,2. 168, 19. 
171,90. 186,2. 192,7. 195, 
9.5213; 18. 261, 15. 801, 16. 
318,2. 332,3. 351,23. 405,10. 

Aspendus 335, 6. 
Assesia, v. Minerva. 
Assyrii 392, 19. 
Astacus (urbs Bithyniae) 103, 

104, 

9. 
Astibus fl. 218,21, 

- ib ues 

INDEX HISTORICVS. 

Astypalaea, aeropolisSami25, 3. 
Atarneus urbs 258,13. 
Athenae 11,17. 32,18. 43,4. 

52, 11 0870-77." 114712. . 
116,19. 193,13.. 198,18. 
201,14. 255,2. 298,8. 307,22. 

Athenienses p. 17 —19; 30— 
41; 43—53; 95—99; 123— 
130; 138—154; 299—302 
passim. 56,29. 60,15.. 71, 
14. 106, 8.11... 113, 23. 210, 
19... 950,12 ... 259,8 .. 
262 sq. 269 sq. 309, 10.. 347, 
14... 354,18. 407, 15. 

Athenocles 282,1— 920. 
Athenodorus (dux Philippi II.) 

258, 11—17. 
Atilius (Regulus) 369, 1—15. 

v. Gaius. 
Atintanis 212,9. 
Attalus, dux Macedonum 273, 

3. alius 190, 5. 
Attalus (l. rex Pergami) 218, 

3.. 219, 1—21. 
Attica 20, 4. 22, 6. 37,18. 38,2. 
Atticus medimnus 181, 18. γοῦς 

182, 13. χοῖνιξ 183, 6. 
Audoleon, v. Autoleon. 
Augustus mensis 367,23. 
Augustus imp. v. Σεβαστός. 
Aulon, Laconiae 93, 11. 
Autariatae 213, 5. 350,165. 
Autoleon (Audoleon?), rex 

Paeonum 213, 17. 
Autolycus, Mercurii f. 4,20 .. 

309, 2. 
Autophradates, satrapes Ly- 

diae 327,165. 328,4... 385, 
15. 339,7. 339,16— 340, 19. 

Axiothea, uxor Nicoclis 410, 
1—19. 

Babylon, Babylonii 181, 4. 183, 
14. 307, 20. 816, 11. 20 ... 
318,3... 326,2... 420,7. 

Bacchae 8, 4. 
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Bacchae, v. Euripides. 
Bacchiadae 264, 5. 
Bacchus 6,23. 7,1—8,11. 8, 

13. 17. 19. templum B. ψευ- 
δάνορος 159,1. Bacchica orgia 
1,8. 

Bactri, Bactria 7,21.. 
Bactrus fl. 3265, 23. 
Barcaei 409, 17. 
Barce, urbs Libyae 340,21... 

345,4... 
Battus, rex Cyrenes, Arcesilaill. 

et Eryxus f. 408, 17... 409,9. 
Bebryces 399, 16. 
Berenice, Ptolemaei f. Antiochi 

Θεοῦ uxor 411,12... 
Bias Prieneus 26,1—9. 
Boedromion 147, 160. 
Boeoti, Boeotia 10, 19. 15,9.. 

20,2... 65,15. 67,10. 68,2. 7. 
69,1.10. 78,15. 109,23. 117, 
7. 126, 18. 153, 17. 163,4... 
208, 15... 331, 11. 351,2... 
406,15. Boeotarchae 203, 16. 

Boges, tyr. Eionis 338, 9—106. 
Boiscus 162, 10. 
Bolus, prope Cassandream 197, 
229 

. 175,19. 

Bosporus 271, 4. 415, 19. 
Brasidas 38,21—40, 15. 
Brennus, rex Gallorum 345, 13 

—2346, 14. 
Britanni 277, 10. 380, 12 ... 
Brundisium 390, 8. 
Bruttius 371,4 ... 
Brutus (M. Iunius) 390, 5. 396, 

6 
Buchetii 276. 
Buzyges Atheniensis 11, 17. 
Byzantii, Byzantium 36, 8. 54, 

11 τ 70,1: 1954 '98, 21. 
165,12.. 191,9. 271,7. 301, 
Tu 

Cadmea, arx Thebarum 77, 16. 
86, 5. 
PoLvAENvs, ed. Melber. 

Caesar lulius 378, 12 — 389, 9. 
995,7 7.. 

Calas Macedo 273, 23. 
Calchedon, v. Chalcedon. 
Calliades gubernator 270, 20 
7d 9: 

EUM amicus Alcibiadis 42, 

Callicratidas j 
51, 4. 55, 1. 

Callieratidas Cyrenensis 100, 
1—16. 

Callimeles (Callimenes?) Cas- 
Sandreus 287,10, 

Callippides histrio 290, 7. 
Callippus, tyr. Syracusarum 

240, 13. 
Callisthenes, dux Athen. 255, 

15. 
Nov tias pater Sylosontis 305, 

dux Lacedaem. 

Gals adul 414, 5. 
Camarinaei 249, 91: 
Cambyses 320, 9—18. 394, 18. 

409, 19. 
Camillus 363, 15 — 304, 24. 
Camma, sacerdos Dianae 401, 

9—4092, 11. 
Campani 292,8—12. 303, 13. 
Cannae 308, 9. 
capezis 183,1 .. 
Cappadocia 189,6. 320,1. 
Cardiani 270, 8. 
Cares, Caria 63,18 .. 165,1. 

200, 7. 255,5. διά, 14 ... 337, 
5. 414,3. 422,6 . 

Caromemphitae, pars "Memphi- 
dis 314, 20. 

Carthaginienses p. 26—29. 91, 
12... 225—240. 244—249. 
292, 13—295, 11. 304,3. 305, 
1. 856,5. 369,2... 314—316. 

Carthago 238,11. 293,13. 
Carthago nova, v. Oenyssa. 
Caryae 47, 24. 
Casilinum 308, 21. 

35 
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Casivellaunus, rex Brittanorum 
380, 14. 

Cassander (Antipatri f.) 206, 1. 
210, 17— 213, 3. 

Cassandrea, Cassandrenses 197, 
1E. 28858... 

Cassius 390,5. 396, 14. 
Catana 48,16... 24.. 
Cathaei, pop. Indiae 180, 11. 
Cato, v. Porcius. 
Caulonia 290, 16.. 
Caunus (opp. Cariae) 156, 7. 
Celaenae 330, 12. 
Celtae 350, 14—923. 364,3... 

390,92 ... mulieres 358, 18 
—83560, 1. cf. Galli. 

Cenchreae (prope Corinthum) 
199, 18. 285, 5. 

Centauri 9,9 ... 
Cephissus fl. 10,17 . 
Ceres 21,13. 106,3. 
Cebrenii, pop. Thraciae 336, 

16. 
Cersobleptes 343, 12— 18. 20. 
Chabrias 61, 1. 97, 22. 147,11 

—188, 14.' 
Chaeronea 159, 10. 161, 3. 203, 

18. 402, 14. 
Chalcedon,  Chalcedonii 98, 

99... 301,6--14. of Cal- 
chedon. 

Chaleidice, Cbalcidenses 114, 
9.. 130,12. 146, 1. 210, 11. 
240,21... 

Χαλπκίοικος, v. Minerva. 
Chaldaeus vates 219, 5. 
Chares, dux Atheniensium 127, 

2.154,3—155,4. 161,15. 166, 
. alius (Ὁ) 272, 6. 

Charidemus 155, 5— 22. 
Charimenes Milesius 270, 15— 

19. 
Cherronesus, Cherronenses 132, 

19. 347,14. 417,10. 
Chi, locus Aegypti 101, 8. 
Chileus Arcas 263, 15—264, 8. 

INDEX HISTORICVS. 

Chilonis, Cleadae f., uxor Theo- 
pompi 397, 14— 8398, 2. 

Chius, Chii 51, 10. 124, 19. 138, 
11. 258, 20. 276. Chiae 423, 
10—19. : 

choenix Attica 188, 6. 
χοῦς Atticus 182,12. 
Chremonides, ναύαρχος Ptole- 

maei 256, 21. 
Chrysame sacerdos 405, 9—400, 

18. 
Cicero, legatus Caesaris 381, 4. 
Ciderius, dux Gallorum 196; 15. 
Cilices piratae 378, 14. 
Cilicia 192,8. 196,8. 209,17. 
Cimbri 366, 18. 367, 9. 20. 
Cimmerii 313, 15. 
Cimon 36, 20— 30, 19. 
Cinado Spartanus 93,7 .. 
Cineas Atheniensis 105, 23— 

106, 9. 
Cirrha 115,19... 
Cithaeron 298, 11. 
Claudius, v. Marcellus. 
Cleadas 397,15. 411,11. 
Cleandridas Spartanus, dux 
Thuriorum 89, 7—91, 10. 

Clearchus Spartanus 72, 19— 
71, 12. 331, 8. 

Clearchus, tyr. Heracleae 102, 
11—108, 21. 

Cleombrotus, dux Lacedaem. 
78, 7. 19,23. 

Cleomenes (L), rex Lacedaem. 
16, 13— 17,6. 397,1. 

Cleon 38, 7 —20. 
Cleonymus, rex Lacedaem. 101, 

9—1002, 10. 356, 6. 
Κλῆροι, prope Cyzieum 46, 8. 
Clisthenes Sicyonius, tyr. 115, 

18—1106, 5. 
Clitarchus 261, 7—13. 
Clitus, dux  Polysperchontis 

190, 20. 
Κλώδωνες 159,2. 
Cloelia 395, 12— 396, 4. 

291, 16. 

— ' É— 
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Cnopus Codrida 405,11 .. 
Codrus, rex Atheniensium 19, 

1— 91. cf. 405, 11. 
Codrus, Echeanactis f. 307, 5. 
coena regis Persarum 181,14... 
Colias promont. 21,12 . 
Colophonii 318, 21. 
Colossae 330, 3. 
Comastus, locus Persiae 348, 18. 
Condasbe, mons Indiae 7, 13. 
Conon Atheniensis 51,2... 54, 

19— 57, 2. 
Copais lacus 351,2. 
Corasibie, mons Indiae 7, 12. 
Corcyra, Corcyraei 43, 13. 137, 

8. 146, 18. 298, 14— 299, 2. 
Corinthii, Corinthus 40,16 .. 

47,4. 126,12. 132,11. 188, 
5. 186, 15. 201, 9. 202, 18... 
248, 21. 250,11. 264,6... 
11. 284,2. 300,1—9. Corin- 
thium bellum 55, 22. 

Coriolanus 301,19... 
Cn. Cornelius (Scipio, Asina) 

consul 294,23 .. 
Cornelius, v. Scipio et Sulla. 
Coronea 61,7... 20. 
Cosingas Thrax 336,15 —337,3. 
Cossaei, pop. Sogdianae 181, 

d 
Cotiaeum 291,8.. 
Cranon, urbs Thessaliae 106, 22, 
Crassus (Licinius), dux Roma- 
norum 349,2... 

Craterus, dux Alexandri M. 214, 
5—11. 

Craterus, eius f. 101,16. 
Cratesipolis 418, 19—419, 6. 
Cresphontes, rex Messenes 12, 

1—18. 
Creta, Cretenses 216,15. 9256, 

10. 267, 15. 410, 24. 
Crinippus Syraeusanus 137,8. 
Crithon, pater Themistus 407, 

22. 
Croesus, rex Lydorum 26,2. 

541 

308,2 .. 315,91. 316,1.10. 
317,7.. 319,2. 13—320, 8. 

Cronium, locus Siciliae 246, 
19.. 

Cryassus 422, 7. 
Cyclops 6, 1. 
Cymae 327, 15. 
Cynna, Philippi f. 419, 19— 

420, 20. 
Cyprus, Cyprii 36,83.. 258,2. 

826, 18. 332,16. 409, 12... 
410,2. aes Cyprium 146, 2. 

Cypsela, urbs Thraciae 215, 15. 
Cypselus, rex Arcadiae 12,14 
2:191 

Cypselus Corinthius 264,4—9. 
Cyrene, Cyrenenses 100,2. 17. 

238,1.. 400,11. 403,16 .. 
409, 9.. 425, 1—12. 

Cyrus 181, 16. 315, 12—819, 7. 
16.. 320, 1.. 352,17.. 393, 
18.. 394,7.. 

.Cyrus minor 73, 9.20. 74, 6. 
330, 15. 

Cyzicene, Cyzicus 45, 15 .. 99, 
1. 278,20... 

Daimachus Syracusanus 49, 
18.. 

Damascus 186,5. 215,2. 
Damasippus, dux Philippi 159, 

21. 
Damasithymus trierarcha414,5. 
Damippus Spartanus 368, 12. 
Daphnaeus, dux Syracusano- 

rum 243,1—13. 
Daphnis, cubicularius Nicocra- 

tis tyr. 401, 6. 
Dardani, finitimi Paeonum 

214, 8. 
Dardanus 415, 7. 
Darius 25,7. 321,2... 12—8324, 

7.9... 826,1... 
Datames 333,3— 330,14. 342, 

2.. cf. Arsames. 

85* 
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Daunus 375, 23—8376, 4. 
Decelea 44, 19. 
Deidamia 413, 1—10. 
Ζεῖγμα 281, 16. 
Deioces, rex Medorum 312, 16 
— 813, 13. 
Deiphontes' 92, 1—11. 
Delos 129, 28. 
Delphi 18, 4. 117, 10. 364, 6. 

346, 2. 
Demaratus, rex Lacedaem. 96, 

11—15. 397,8. 
Demetrius Phalereus 155, 22— 

156, 2. 
Demetrius Poliorcetes 116, 19. 

196,16.. 199, 3—204, 2. 207, 
15... 208,12.. 209,10... 
255, 2. 

Demetrius (nepos Poliorcetae, 
Antigoni Gonatae f.) 186,18. 
211, 1. 218,3. 

Democles, legatus Dionysii 274, 
11—19. 

Demophon, Thesei f. 11, 13— 
24. 

Demosthenes, dux Athenien- 
sium 112, 14—113, 13. 

Dereyllidas Spartanus 87,3— 
11 

Diana 308,7. 368,18. 378,1. 
397, 24. 401, 12. Ἰσσωρία 65, 
14. Ἡγεμόνη 418,10. 

Dibictus (?), frater Artabazi 
344, 14. 

dii duodecim 241, 14. 
Dinias, tyr. Cranonis 106, 21— 

107, 18. 
Dinocrates, dux Agathoclis 236, 

22. 

Dinomenes, paterGelonis 26, 11. 
Dinon, v. Dion. 
Diocles, dux Agathoclis 239, 

Diocles, dux Atheniensium 268, 
9— 14. 

Diocles Syrius 284, 8. 

INDEX HISTORICVS. 

Diodorus, f. Echeanactis 307, 
boni 

Diodorus, dux Demetrii Polior- 
cetae 200, 1. 6. 

Dioetas, dux Achaeorum 108, 
13—109, 13. 

Diognetus, dux Erythraeorum 
398, 19. 

Diognetus, dux Megarensium 
21, 21. 

Diognetus, Atheniensis 269,1 
—9. 

Diomedes, Tydei f. 11, 14. 
Dion Syracusanus 228,8... 
Dion (Dinon), dux Ptolemaei 

315,2... 
Dionysius L., tyr. Syracusarum, 

Hermocratis f. 224, 291—236, 
16 (ad D. II. pertinent 88 4. 
1. 8). 244, 9. 12. 246,20. 274, 
8.. 290,16. 292,15... 293, 

21... alius fort. 103, 23. 
Dionysius Lysimacheus 216,16. 
Dionysus, v. Bacchus. 
Dioscuri 46,22. 105,13.. 278, 

21. 
Diotimus Atheniensis 258, 18— 

260, 11. 
Docimus Tarentinus 

190, 5. 
Dores 27,21. 92,2... 
Dorotheus Leucadius 268, 6—14. 
Dromichaetes, rex Thracum 

215, 17. 238, 17—239, 4. 
Drys, opp. Thraciae 97, 28. 
Dyrrhachium 384,6. 387,23. 

159, 6. 

Echeanax 307, 5. 
Echo 9, 4. 
Ecphantus, dux Syracus. 41, 4. 
Edessa (Macedoniae) 101, 21. 
Egestani, v. Segestani. 
Eion ad Strymonem 338, 10... 
Elatea, urbs Phocidis 109, 22. 
Eleates Aristides 290, 15. 
Elei 302, 8---17. 
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Eleporus fl. 237,3. 
Elnes, (Ὁ) rex Arcadum 18, 8 

—13. 
Embata fretum 127,2. 
Ennenses 377, 2. 
Enodia (Hecate) 405, 18. 
Epaminondas 77, 18— 85, 3. 
Epeus, fabr. equi Troiani 5, 19. 
Ephesus, Ephesii 200,6... 256, 

20. 957,11. 807,6 .... 808, 
2... 897,21. 340,3 ... 418,9. 

Ephialtes Trachinius 329,17. 
Ephori 93, 6—94,92. 94,7. 99, 

19. 332, 11. 
Epicharis 421, 6—18. 
Epicrates servus 378, 16. 
Epidamnus 212,20... 376, 7. 
Epidaurus 131,3. 134, 10. 
Epirus, Epirotae 205,23. 410, 

. 91. 418, 4. . 424,9. 
Ereboeae mons, Macedoniae 

158, 12. 
Ergetini 242,6... 
Erginus Syrius 284, 8. 
Erippidas, v. Herippidas. 
Erymanthius sus 9, 10. 
Erythrae, Erythraei 398,18... 

405, 11.. 423, 10.. 
Eryxo, mater Batti 408,15— 

404, 9. 
Eteonicus Spartanus 51,1—12. 
Euboea 22,5. 240, 21. 
Eucritus Parianus, Pythagoreus 

235, 21. 
Eudamidas, dux Crateri 101,15. 
Eudocimus 261, 19— 262, 2. 
Euelthon, rex Salamis 409, 11. 
Euephenus Parianus, Pythago- 

reus 235,4. 
Eumaeus, subuleus Ulixis 6, 6. 
Eumenes Cardianus 186, 1. 199, 

9. 17. 193, 4. .194, 2. 6. 195, 
20. 198, 7. 204, 3—907, 8, 
ubi tamen 8 1 ad Eumenem II, 
Attali f. regem Pérgami re- 
ferenda. 
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Euphrates 316,21. 318,5. 334, 
18, 

Euripides Bacchis 1158—1160 
Kirchhoff 350, 5—7. Phoen. 
600 K. 389,20. Orest. 1597 K. 
413, 14. 

Europa 199,11. 
Eurotas fl. 70, 14. 288, 4. 
Eurydice, Amyntae et Cynanes 

f. 287,8. 420, 6. 
Εὐρυδίκεια 287, 4. 
Eurylochus 291, 18. 
Eurymedon fl. 35, 21. 
Eurypon, rex Spartae 92, 12— 

93, 5. 
Eurysthidae 14,2.. 
Exathres (9) Parthus 349,21. 

Fabius Maximus, dictator 370, 
1—371, 13. 

Q. Fabius (Rullianus?) 371, 14 
— 922. 

Falerii 363, 16. 
Fames, picta 94, 11. 
feles, Aegyptiis sacra 320,15. 
feminae Gallorum 355, 18— 

356, 7. 
Fidenates 360,93... 
Flaccus 808, 27. 
Flavus 302, 19. 
Furius, v. Camillus. 

362,10... 

Gabiene, regio Persiae 194, 6. 
Gabii 362,21. 
Gadamarta, regio ) Mediae 193,3. 
Gaius 369, 16— 93. 
Gaius (Atilius Regulus) 376, 

12—22. 
Galaurus, 

158, 8. 
Galli, Gallia 196,14.. 219,2... 

945,14.. 846,1. 879, 4. 18. 
581, 4. 14. 382,3. 10. 888, 19.. 
411, 21. 420, 93. σίσυρα Τα. 
λατικὴ 312,16. Galatae, Ga- 

/ 

rex "laulantiorum 
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latia 204, 4. 401, 10... 
Celtae. 

Gastro Lacedaemonius 94, 15 
—95, 4. 

Gelani 242, 91. 
Gelo, Dinomenis f. tyr. 26,10 

198.8. 
Gergovia, opp. Galliae 382, 10. 

38 

Cf. 

Germani 880,1... 
Gescon Carthaginiensis 247,8 

— 248, 12. 
Getae 277, 11. 347, 15. 
Gethosyne, amica Beronices 

412,5. 
Glos 332, 15— 333, 2. 
Gorgidas, dux Thebanorum 61, 

1. 86, 11—87, 2. 
Gorgippus, Satyri f. 417, 5. 
Gorgus, Theronis f. 308, 20. 
Graeci p. 30—35, 61—64, 70 
—14,821—332 passim. 4,16. 
e 11,9. 45,12. 57,8. 58, 

. 94, 18... 132,1. 133, 23. 
15. 16. 175,16. 232,93.. 
249,22. 263,19 .. 268,24. 
271,11. 287,18. 304,18... 
319, 14. 338,11. 345,17.. 
353,11. 359,10. 375,25.. 
380,21. 399,21.. 407,10. 
409, 14. 418,19 .. 414,9 .. 
24. 418,5. 422,10. 424, 9. 

Graecia 55,19. 99,11. 328,16.. 
341, 1. 345, 24. 346, 1. 

Γραίας ἕδος 64,920. 
Granicus fl. 171, 24. 
Gylippus Spartanus 41, 17.. 

48, 13—49, 14. 
Gythium 88, 16 .. 

Hagnon Atheniensis 309, 9— 
310, 16. 

Hamactyon, dux Seleuci209, 19. 
Hamilcar, v. Amilcar. 
Hannibal, v. Annibal. 

INDEX HISTORICVS. 

Hanno, v. Anno. 
Harmodius 407, 9. 
harmostes Lacedaemonius 95, 

13— 24. 124, 22. 
Harpagus 319,8 —12. 
Hecataeus, rex Sindorum 415, 

18. 
Hecate, v. Enodia. 
Hedylion mons 10,18. 
Hegesias, tyr. Ephesi 301, 6. 
Hegetorides Thasius 106, 10— 

20. 
Helena, uxor Menelai 15, 19... 
Helice, opp. Achaiae 408, 12 .. 
Helicon 351, 3. 
Hellespontus 32,3. 190,20. 192, 

1. 281,9. 420, 12. 
Helotae 19,2. 354, 19. 
Helvetii 379, 18. 
Hennenses, v. Ennenses. 
Hephaestion, dux Alexandri M. 

178, 11. 181, 4. 
Heraclea (Pontica), Heracleotae 

102,12... 260,16. 269,11. 
276. 289, 5. 19. 

Heraclea Trachinia 96, 17. 
Heraclidae 12,15... 13,15... 

14, 1... 406, 17. 
Heraclides, Agathoclis f. 238, 3. 
Heraclides, dux Demetrii 255, 

1—18. 
Heraclides Tarentinus, archi- 

tecton 255, 19— 256, 18. 
Heracon, Phricodemi tyr. f. 

408, 15. 
Heraea, opp. Arcadiae 108, 14. 
Hercules 9, 71—11,5. 80,11. H. 
templum 52, 11. . 80, 10. 

Herdonea 303, 9. 
rires Lacedaemonius 96, 

16—97,8 
Hermae 44, 17. 
Ἕρμαιος mensis 397, 11. 
Hermias (tyr. Atarnes) 306, 18. 
Hermocrates, dux Syracusanus 

49, 14— 50, 20. 



INDEX HISTORICVS. 

Hermocrates, pater Dionysii 
225,9. - 

Hermocrates, maritus sororis 
Dionysii (Timocrates?) 226, 
11 

Herodes, v. Hyrodes. 
Herophytus Ephesius 337, 21. 
Hestiaea, v. Histiaea. 
Hexapyla Syracusarum 380, 20. 
Hidrieus, dux Mausoli 337, 16. 
Hierocles Car, ξεναγὸς 2655, 6. 
Hiero Syracusanus 29, 14—30, 7. 
Himera 230, 5. 
Himilco, rex Carthag. 26, 12. 

27, 1-. 
Himilco, dux Carthag. 227,14 . 

244, 19—247, 1. 
Hipparchus, dux Athen, 255,10. 
Hipparinus, tyr. Syracusarum 

240, 10—19. 
Hipparion, Dionis f. (idem) 

229, 10. 
Hippias, Pisistrati f. 23,23.. 

251, 11. 407, 11. 
Hippias, dux Pissuthni 113, 15. 
Hippocrates, tyr. Gelae 242, 

4—22. 
Hippodamas Spartanus 94, 3 

—14. 
Hipponicus, pater Calliae 42, 9. 
Hispania, v. Iberia. 
Histiaea (Hestiaea), opp. Eu- 

boeae 87,183. 
Histiaeus Milesius 25, 6—15. 
Holcias, dux Macedonum 189, 

19. 
Homerus 

Iliad. 2,542. 11,12. 
6,153. 4,19. 

Odyss. 4, 244.. 5,16. 
8, 493 .. 5,19. 
9,19.20. 5, 1—8. 
9, 406 .. 4, 12. 

19, 208 .. 6, ἢ, 
19, 394—397 4, 22— 95. 

Hyampolis 297, 4. 
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Hydaspes fl. 169, 15. 
P Hyrcania 172, 15. 175, 

Ey odes, rex Parthorum 350, 1. 
Hysiae 298, 12. 

Iason, tyr. Pherarum 181, 8... 
218, 1—280, 23. 

Iason Trallianus, 
350,3.. 

Iberes, Iberia 28,7. 216. 353, 
19. 872,2. 818, 11... 375, 
0.. 888,8. 

ibis, Aegyptiis sacra 320, 15. 
Ilerda 388, 8. 
Ilium 5,12. 155, 6. 
llissus fl. 255, 8. 
Illyria, Illyrii 160,9. 163,22. 

210,2.. 212, 16.. 420, 8. 
Imbros 384,17. 
Imileo, v. Himilco. 
Inamanes fl. ([Iomanes?) 392,17. 
Indi, India 7,2.. 10.. 20. 10, 

8.. 169,15.. 170,5. 173, 1. 
23. 115, 4. 20.. 180, 11. 188, 
8. 220,3. 412,13. 

Iones, Ionia 25, 8.. 33, 11. 35, 
13.. 54,16. 109,20. 290, 5. 
801,7. 332,171.. 352,15. 898, 
4. 405, 10. 

Iphicrates 98,21.. 
T1. 

Irus mendieus 6, 8. 
Ischolaus, dux Spartanorum 97, 

4—98, 10. 
Isidas (Isadas?) Lacedaemonius 

88, 14—89, 6. 
Isidis templum 314, 18. 
Issoria, v. Minerva. 
Issus 186, 4. 
Isthmia 248, 20. 
Isthmus 13, 19.. 263,17. 
Istone mons 298, 16. 
Italia, Itali 30, 1. 232, 13. 235, 

2.. 237,4. 285,13. 360, 18. 
313,9. 315,24. 890,11. 391,9. 

tragoedus 

118,5—140, 
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Itonia 107, 14. cf. 351, 6. 
Tulius, v. Caesar. 
Iunius, v. Brutus. 
Iuno 94,10. 305,17.. 336,17.. 
Iupiter 26, 5. 30,17. 161,22. 

362.6. 415,4. Πολιεὺς 222,19. 
Ixomatae 416, 10. 

Laander, frater Nicocratis tyr. 
401, 3. 

Laarchus, rex Cyrenes 4083, 16. 
Lacedaemon urbs (Sparta) 44, 

18. 47,18. 65,12. 71,10. 79, 
4. 81,9. 88,16. 105,8. 1925, 
1. 133,6. 244, 1. 263,16. 285, 
21. 

Lacedaemon s. Laconica (Spar- 
ta) 12, 4.. 14,3. 37,20. 79, 
4. 80,23. 93,10. 149,8. 152, 
20. 332,10. 410, 21. 

Lacedaemonii, Lacones, Spar- 
tani p. 12—19; 51—55; 60 
—'1; 771—105; 130—153 
passim. 32,6. 87,18 ... 39, 
95 .. 49,8. 46,18. 47,17. 
112,15. 121, 10. 124, 22. 202, 
23. 244,1. 258,20. 259,6. 
263, 17. 269,23. 283, 3.. 285, 
16. 297,16. 298,1. 301, 15— 
802, 7. 11.. 332,2. 854,19.. 
368, 12. 397, 2. 410, 20. 412, 
921. Lacaenae 425, 13—18. 
λακωνικῶς 62,10. 

Lachares Atheniensis tyr. 116, 
17—117, 17. 286, 20. 

Laertiades 5, 7. 
Laestrygonius campus 241, 1. 
Lamiá 185, 11. 
Lamis (Ὁ) Megarensis 242, 16. 
Lampsaceni, Lampsacus 70,1.. 

75,13. 218, 6. 800, 10---801, 
5. 399, 13—400, 9. 

Laodice, uxor Antiochi Θεοῦ 
411, 9—412, 15. 

Larissa 162, 8. 
Latini 894,21... 

Latmus, Latmii 337, 14.. 414, 
14.. 

Leaena 407,8—920. 
Learchus, v. Laarchus. 
Lechaeum, portus Corinthi 202, 

11. 
Lemnus 310, 18. 354, 17. 
Leonidas Spartanus 84, 15 — 35, 

10. 
Leonidas, dux Antigoni 189,12. 
Leontini 225, 6. 236, 22. 940, 

11..92.. 275,2. 
Leontomenes coquus 287,11. 
Leosthenes Atheniensis 281,2... 
Leotychides, rex Spartae 35, 

11—19. 
Leptines Syracusanus 243, 13 

— 944, 9. 292, 22. 
Lesbii 25, 11. 
Leucas insula 141,13. 144, 90. 
147, 1. cf. 268, 7. 

Leuco, tyr. Bospori 271,4. 288, 
1— 290, 2. 

Leuconia 423, 10. 
Leucothea 234, 13. 
Leuctra 14, 16... 65,7.. 78,7. 

19. 88,15. 126, 16. 
Libya, Libyes 220,3. 238, 17. 

239,9. 244,20. 245,7.14. 947, 
10. 298, 4. 295,9. 374, 10. 

Licinius, v. Crassus. 
Lipara 294,24... 
Locri 13,16. 37,16. 299, 12— 

22. 
Lucani 89,294.. 90,20.. 
Lycaonia 189, 8. 
Lycius 178,4. 270,17. 
Lycopus Aetolus 428,3. 
Lycurgus 18, 1—13. 285, 20. 

362, 5. 
Lyeus, dux Lysimachi 257,9 

—24. 
Lycus fl. 203, 21. 
Lydi, Lydia 26, 2.. 36,15. 63, 

18.. 955,3. 307,18. 816, 
10.. 317, 7.. 319,15. 
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Lygdamis, tyr. Naxi 25, 8. 
Lygdamis, pater Artemisiae 
* 414, 4. 
Lyrceum, mons Areadiae 202, 

24. 
adr 51, 13— 53, 18. 332, 

Lei, dux Seleuci 209, 12. 
Lysimachia (urbs Chersonesi 

Thracicae) 117,17. cf. 216,16. 
Lysimachus, rex Macedonum 

117,10. 200,7. 209,1. 213, 
5—214, 4. 9257,10. 9291, 2. 
338, 18. 418, 8. 

Macedones, Macedonia 3,6... 
66,22 .. 110,6.. p. 158— 
180; 184—190 passim. 195, 
4..14.. 202,24. 205,1.24.. 
209,12. 210,2... 211,8. 212, 
2. 214, 7. 220,10. 256,4... 
273,928. 338,10.. 348,9. 390, 
20. 396,14. 402,16.. 420, 
22.. νόμισμα 146,2. χρυσοῦς 
196, 16. καυσία 273,21. 

Maeotis Tirgatao 415, 18. 
Magas, rex Cyrenes 100, 17— 

101, 8. 
Magnesia 100,2. 9. 273,1. 281, 7. 
Malea 378, 13. 
Mamereus, tyr. Catanae 249, 4. 
Mandro, rex Bebrycum 399, 14. 
Mania, uxor Zenidis 415, 6 — 16. 
Mania, amica Beronices 412,5. 
Mantinea, Mantinenses 93, 5. 99, 

τις 105,94... 
Marcellus (M. Claudius) 368, 9 

— 2b. 
Marcellus, dux Marii 367, 18. 
Marcius, v. Coriolanus. 
Mardonius 844, 20. 
maris 182, 12. 
Marius 366, 17— 3068, 7. 
Maronitae 165, 22. 
Mars 21, 6. 
Masaesylii 374, 4. 
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Massagetae 393, 20. 
Massanasses 276. 
Mater deüm 414, 17. 
Maurusii 277,10. 
Mausolus, rex Cariae 287,21, 

337, 4—338, 8. 
Mazares Medus 316, 11. 
Medi, Media 183, 18. 193, 3. 

195,10. 812,17., 815,18, 
316,19.. 317,14. 318,8. 
359,17. vestis 36,3. medim- 
nus 181, 18. 

Medosaccus, rex Sarmatarum 
417, 9. 

Megacles, adversarius Pisistrati 
28,8. 

Megacles, frater Dionis 229, 3. 
Megacles Messenius 252, 8- 86. 
Megaclidas 95, 5—12. 
Megara, Megarenses 20,16... 

21,11.. 241,1... 275,2. 
Megara (Siciliae 27,20.. 

215, 1. 
Mela frater Senecae 421,8. 
Melaenae opp. 20,3.. 
Melanippus, sacerdos Apollinis 

400, 13. 
Melanthus, dux Atheniensium 

20, 1—18. 
Melatas, pirata Aetolus 197, 24. 
Meliae 422, 5—19. 
Memnon (Hhodius) 171,20 . . 

211, 8—974, 4. 
Memphis 218, 12. 314,17.. 

324, 1. 
Mempsis 343, 5 —11. 
Menda, urbs Macedoniae 72,3.. 
Menecrates, dux Ephesiorum 

418,15. alius fort. 258,1—10. 
Menegetes pancratiastes 160, 

12. 
Menelaus, maritus Helenae 15, 

18— 16, 12. 
Menelaus, dux Ptolemaei 201, 

19. 
Menon Thessalus 331, 11. 
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Mentor s Memnonis) 306, 17 
—307,3 

Mercurius, pater Autolyci 4, 
20.. eius templum 301,2. 
Φίλιος 124, 6. 

sc pe frater lasonis 279, 
22. 

Μηρὸς, "mons Indiae 7, 14. 
Mesopotamia 216, 5. 
Messana Siciliae 233, 8.. 252, 

4.. 294, 6. 
Messene, Messenii 12,4.. 11, 

$-. 15.16.2 11,8. τὰ 8; 
104, 4.. 105,4.. 12. 107, 
Aic 210. 

Metapontum 235,3. 
Methonaei 163, 11. 
Methymna 51, 11. 272, 6. 
NE Satiri tyr. f. 416, 

Midas, rex Phrygum 315,5— 

Midis tyr. Scepsis 87, 4. 4165, 

Mileius, Milesii 25, 6. 51,14.. 
270,16. 287,91.. 306,8. 
330, 7. 331,16... 359,11. 
318,15... 398,4..18.. Mi- 
lesia 421, 19—422, 4. 

Miltiades, pater Theronis 28, 13. 
Milo 413, 11. 
Mimallones 159, 4. 
Mindarus Spart. praef. classis 

45,19.. 
Minerva 5, 19. 14, 4. 22, 18. 83, 

10. 419,10. eius arma 22, 
13. eius statua 83,8. tem- 
plum 308, 14. "Acorn 306, 
11. Trova 851,7. cl. 107, 
14. Παλληνὶς 22,6. Χαλκίοι- 
κος 94,11. 1065, 9. 412, 19. 

Minos 362, 5. 
Minyae 9, 15. .. 425, 14. 
Mithridates satrapes 842, 1— 

19. Magnus 342, 20---848, 4. 
366, 8. 
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Mitylene 51,2.. 
124, 17. 

Mnasippidas 98, 11—17. 
Mnesidemus, dux Atheniensium 

255,9.. 
mons sacer 128,12. 
Motya 227,15.. 
Mucius (Scaevola) 365,1— 21. 
Munychia 211, 3. 

55,8. 56,1, 

"Murcius praef. classis 390,6... 
Musae 21,6. 
Myeale 35, 12. 352, 11. 
Mygdonius 346, 15 — 347, 4. 
Myronides, dux Atheniensium 

36, 20—37, 16. 
Mysta, uxor Seleuci 490, 231— 

421, 5. 
mysteria 44, 17. minora 2565, 9. 
Myus 8398, 5. 

Nasamon 276. 
Naupactus 13, 17. 

300, 3. 
Naxii, Naxus 25, 4. 33,18. 147, 

16. 151,10. 226,23.. 398, 
18. 

Neapolis (e regione Thasi) 166, 

115, 12. 

Nonus Cretensis 267, 14— 
268, 5. 

Nectanebus, rex Aegypti 68, 15. 
Neleus 398, yin . ΝΝηηληὶς ἑορτὴ 

398, 9. 
Neptunus 800, 19. 408, 12. 
Ἵππιος 360, 16. 

Nero 421,8. 
Nestor, σωματοφύλαξ Alexandri 

418, T. 
Nicaea, vidua Alexandri praef. 

Acrocorinthi 186,17.. 
Nicanor, ναύαρχος Antigoni 

190,19. 211,3. Demetrii 200, 
T1. 

Nicias, dux Atheniensium 40, 
15—42,2. 50,13.. 

Nicocles, rex Cypri 410,2... 

1| 
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Nieocrates, tyr. Cyrenensium 
400, 11. 

Nieolochus, ναύαρχος Lacedae- 
moniorum 141,14. 144, 20. 

Nieomedes (1. rex Bithyniae) 
318, 13. 

Nicon, pirata 107, 19— 108, 12. 
Nicon Samius, gubernator 267, 

8—13. 
Nicostratus histrio 290, 7. 
Ninus urbs 392, 16. 
Nitetis, uxor Cyri 394, 6—19. 
Notium 113, 15. 
Numa (Pompilius) 361, 28— 

; 9. 
Numidae 302, 20. 
Numitor 360,1—12. 
Nymphae 361,26.. 
Nymphaeus, dux MMeliorum 

422, 6. 

Oborzus 348, 14— 24. 
Ochus, Artaxerxis f. 330, 22— 

331, 6. 
Octavius, legatus Crassi 349, 

16... 
Odrysae 189,1..14.. 
Oeanthe urbs 407,22. 
Oebares, agaso Darii 320,19 

—321, 11. 352, 18. 
Oenyssa (Carthago nova) 373, 

12. 
Olympias, mater Alexandri M. 

205, 23. 212,1.. 
Olympium, prope Syracusas 

41,9. 304, 91.. 
Olynthii 111, 11.. 210,16. 
Onetorides, dux Atheniensium 

255, 15. 
Oneum mons 78,21. 80,24. 
Onomarchus Phocensis 109, 21 

—-110, 91. 
Ophelas Cyrenensis 288,1... 
oracula 12,16. 13, 12. 14, 14. 

19,9. 20, 7. 30,10. 17. 70,16. 
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115,19. 178, 1. 249, 20. 309, 
13—17. 814, 13sq. 405, 12 sq. 

Orbelii 163, 16. 
Orchomenus 67,11.. 

366, 9. 
Orontes, satrapes Artaxerxis 

326, 11—328, 14, 
Orontes, satrapes Armeniae 

205, 21. 
ὄρϑιος πάγος (Ὁ) 192,10. 
Ossa, mons Thessalia 175, 7. 
Oxythras, frater Artabazi 844, 

14. 

203, 16. 

Paches, dux Atheniensium 113, 
14— 21. 

Pachynum, promont. Siciliae 
243, 15. 

Paeones 213,17.. 
Paerisades, rex Ponti 347,5 — 

12. 
Pagasae, opp. Thessaliae 280, 

3. 281, 7. 
Palamedes 6, 14. 
Palladia arma 22, 18. 
Palladium 11,14.. 
Pallene 287,6. 353,106. 
Παλληνὶς, v. Minerva. 
Pammenes Thebanus 253,1— 

254, 94. 344, 11. 
Pan 8,12—9, 6. κερασφόρος 8, 

15. 9,6. Panicum 119,14. 
121, 8.. 128,9. 177,8.. 

Panaetius, tyr. Leontinorum 
275,1—18. 

Panariste, amica Beronices 412, 
D. 

Pandaea, Herculis filia 10, 9. 
Panormus 281,2. 800, 5. 
Pantagnostus, fr. Polycratis 24, 

12... 
Paphlagonia 342, 20. 
Paraetonium 101, 5. 
πάραλος, ἡ 52,11. 
Parii 286,1... 276. 
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Parium, Pariani 235,16. 300, 
132 

Parmenio, dux Alexandri M. 
167, 12. 168, 18. 172, 8. 186, 
3—18. 

Parmenio, 
213, 3. 

Parnassus 4,22. 10,18. 296,14. 
Partheniae 93, 17. 
Parthi 3,1. 277,12. 349,2.. 
Parysatis, mater Artaxerxis 

330, 14. 
Pasargadae 315, 15. 318,8. 
Pausanias 412,17. 
Pausistratus, ναύαρχος Rho- 

diorum 262, 3—9. 
Pediarchus, dux Gelonis 27,9. 
Pelinna, urbs Thessaliae 164, 16. 
Pelium 9, 8. 
Pellene 200,2. 353,10.. 

praef. Magnesiae 

419, 
δ᾿ 

Pelopidas 85, 4---86,10. 110, 3. 
Peloponnesii 13, 17 .. 19,8... 

53, 15. 79, 9. 113, 5. 214, 13, 
Peloponnesus 12,3. 78,20. 79, 

20. 107,20. 926,992. 268, 
18... 285,16. 300,8. 

Pelusium 320, 10. 
Penelope 6, 6. 
pentedrachma 146,3. 
Peparethus 981, 13. 
Peraea Rhodiorum 217, 8. 
Perdiccas (IIL) 146, 1. 210, 1— 

16. 490, 4. 
Perdiecas (Orontis f.) 218, 12. 

307, 20. 
Pericles Atheniensis 37, 17— 

55: 7. 
Pericles Lycius 2170, 11.. 
Persae p. 88 ---8ὅ. 167—178. 

315 —331 passim. 8, 1. 7. 
25, 6. 55,18. 62,7. 68, 7. 
19. 73,15. 94,17.. 147,19. 
149,91. 186, 6. 195,4. 568, 
20. 277,11. 340,23.. 345,1. 
348,9. 352,10— 353,4. 393, 

INDEX HISTORICYS. 

14.20.. 394, 7. 413,19. Per- 
sica lingua 138, 20. vestis 
ibid. 318, 19. praeda 170, 6. 
ornatus 176, 18. mos 340,23. 
solemnia 215, 4. Persia 205, 
18. 906, 5. 348, 15. 

Persaeus philosophus, praef. 
Acrocorimthi 284,1.. 

Perseus, Philippi f. 220,1—12. 
255, 21. 

Petronius 349, 18. 
Peucestes, dux Alexandri M. 

195, 5. 205, 19. 
Phalaris, Agrigentinus 292,14 

— 224, 20. 
Pharacidas Syracusanus 91,11 

—19. 
Pharcedon 164,3.. 
Pharnabazus satrapes 46,9.. 55, 

17. 130,23. 332,1—14. 415,9. 
Pharnaces, pater Artabazi 344, 

16. 
Pharsalus 164,17. 387,16. 388, 

14. 
Phaselis 270, 16. 
Pheneus 3968, 1. 
Pherae 106,22. 107,20.. 164, 

17. 981, 1. 
Pheretima 409, 8—23. 
Phidippus, pater Aeati 406, 16. 
Phigalenses 802, 8. 
Philetaerus Cretensis 216, 15. 
Philippus, rex Macedoniae, 

pater Alexandri M. 110, 19. 
159,5—166,13. 402,14. 419, 
20. 

Philippus, Demetrii f. pater 
Persei, rex Macedoniae 217, 
1—9218, 10. 220, 1. 255,20. 

Philo, f. Phricodemi 401, 23. 
Philoboeotus, collis. Boeotiae 

258, 3. 
Philocles, dux Ptolemaei 156, 

3—10. 
Philomelus, pater Thrasymedis 

251, 2. 

^n 1 
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Philomelus, dux Phocensium 
214, 5—10. 

Philopoemen 282, 21— 283, 19. 
Philotas, dux Alexandri M. 

178, 10.. 
Philotera 413, 12. 
Philotis serva 394, 20 — 395, 

11, 
Philoxenus tibicen 290, 6. 
Philoxenus, praef. Ioniae 307, 6. 
Phlegra 353, 11. 
Phlius 134, 19. 136, 20. 
Phocaeenses 66,14... (?) 899, 
T4 

Phocenses 66,14... (?) 109, 
29. 110,10. 274,6. 290,13 
—9297,'. mulieres 422, 20— 
493,8. - 

Phocis 37,16. 253,2. 
Phocion, dux Atheniensium 

153, 15 —154, 2. 
Phoebidas, dux Spartanus 77, 

14.. 86, 16. 
' Phoenices, Phoenicia 139, 20.. 

192,2.. 196, 7. 239,3. 
Pholus Centaurus 9,10.. 
Phormio, dux Atheniensium 
114, 8 —115, 17. 

Phoxus, dux Phocaeensium 399, 
14. 

Phrasaortes , 
177, 16. 

Phricodemus tyr. 407,23.. 
Phryges, Phrygia 36,16. 189, 

9. 291,3... 315, 6. 330, 3. 
341, 10. 

Phrygius, f. Nelei 398, 14 .. 
Phrynichus, dux Atheniensium 

116, 6—17. 
Phrynon, dux Atheniensium 

25,17.. 
Phye 22, 13. 
Pieria, f. Pythi 398, 3—106. 
Pigres Car 314, 14. 
Pinarius, praef. Ennae 377,1 

—11. 

cognatus Darii 
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Pindarus, tyr. Ephesi 308,1 
—10. 

Pindari paeanes 274, 16. 
Piraeus 43,5. 114,13. 200,23. 

201,1.. 281,16. 
Pisander, ναύαρχος Lacedaem. 
61, 8. 

Pisidae 339,17. 
Pisidicae angustiae 190, 6. 
Pisistratus 22,5—923, 19. 251, 

9g. 
Piso 421, 7. 
Pissuthnes satrapes 113, 15. 
Pitane prope Spartam 65, 14. 
Pithon, satrapes Mediae 195, 

10 
Pittaeus, dux Lesbiorum 98, 

17—94. 
Pittacus, nepos Pori 173, 8. 
 Plataeae 35,15.. 844,16. 
Plataeenses 297,8— 298, 13. 
Pollis, dux Spartanus 151, 10. 
Polyaenus Macedo 8, 8. 158, 5. 

causidicus Romae vivit 60, 
7. 359, 7. imperatoribus An- 
tonio et Vero 3,4 et princ. 
sing. libb., coorto bello Per- 
sico et Parthico 3,3. 217,11. 
provectus aetate non militat 
3,11sq. ex multis historicis 
strategemata sedulo colligit 
et in brevius coartat 6, 21. 
60,5.6. Eius opus Antonino et 
Vero dicatum 3,4. 60, 8 etc. 
quorum ipsorum res gestas 
bello confecto fusius conscri- 
bere votis exoptat 277, 5. 12. 
I4. 

Polyarchus, fraterEryxus 404, 4. 
Polyclea, mater Thessali 400, 

14—401, 1. 
Polyeles, dux Athen. 255,14. 
Polyerates, tyr. Sami 24, 8— 
25, 6. 

Polyerite, virgo Naxia 398, 17 
— 399, 12. 
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Polydorus, rex Spartae 17, 7 
— 20. 

Polydorus, frater lasonis tyr. 
280, 11. 

Polysperchon, dux. Alexandri 
M. 190,19. 211,9. 212, 2. 
214, 12— 23. 

Polyxo, Tlepolemi uxor 16, 1. 
Pompeius 384, 6.20. 385, 1. 

22...387,12.16. 388,5.14.22. 
Pompiscus Arcas 265, 14— 

261, 2. 
Pontus Euxinus 260,13. Πον- 

τικὴ παραλία 417, 10. 
Pontus, regnum 347, 6. 
Porcia, uxor Bruti 396, 5— 23. 
M. Porcius Cato (Censorius) 

375, 10—22. 
M. Porcius Cato (Uticensis) 

396, 6. 
Porsenna, rex Tyrrhenorum 

365,3.. 895,23. 
Porthaon, f. Iasonis tyr. 280, 10. 
Porus, rex Indorum 169,15... 

118, 8. 174, 3. 
Postumius, dux Latinorum 394, 

21. 
Potidaea 844, 6. 
Prasiae opp. 94, 4. 
Priamus 5,10. 353, 13. 
Priene 26,3. 
Prinassus, op. Cariae 217, 8. 
Procles Heraclida 14, 1— 30. 
propylaea 407, 18. 
Proteus 5, 1. 
Proxenus Boeotius 831, 11. 
Proxenus, dux Athen. 161,15. 
Psammetichus, rex Aegypti 

314, 10—20. 394, 15. 
Pteleus insula 339, 10. 
Ptolemaeus, Lagi f. 196, 11. 

201,9.18.. 218, 11—23. 410, 
3. 413,3. 418, 20.. 495,2. 

Ptolemaeus (II. Philadelphus) 
156, 4. 215,3. 256,20.. 411, 
12. 
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Publicola (Valerius), consul 
365, 3, 

Pydna 212,1.. 
Pygela 337,91.. 
Pylus 112, 15. 
Pyraechmes 276, 19— 922. 
Pyrrhus, rex Epiri 285, 7— 9286, 

6. 410,21.. 413,2. 494, 2. 
Pythagorae disciplina 235, 1. 
Pythes, pater Pieriae 398, 7. 
Pythes, maritus Pythopolis: 404, 

11 
Pythion, dux Atheniensium 255, 

Pytbopolis e uxor Pythae 404, 
10—405,8 

Quintus, v. Fabius. 

Regulus, v. Atilius. 
Remus 360,2... 
Rhanda vicus 348, 7. 
Rhanosbates χιλέαρχος 8925, 7. 
Rhegium 182, 11. 
Rhesus 309, 16.. 
Rhium 13,15... 408,17.. 
Rhodanus 379,22. 
Rhodogune 393, 6—106. 
Rhodii, Rhodus 15, 20... 196, 

5... 217,8. 266,21... 9256, 
20.. 262,4. 421,2.. 

Rhosius portus 192,9. 
Roma, Hhomani p. 360—381 

passim. 3,6. 220,92. 285,8. 
294, 90... 295,13. 302,23.. 
808,11.138 .. 27. 304,4.10. 
349,6. 388,20. 389,1. 390, 
21— 392, 9. 394,21. 395,13... 

Rome Troiana 391, 12. 
Romulus 360,2..13—8361,92. 

Sabini 395, 1. 
Sacae 323, 92... 324,9.. 392, 

19. 
sacerdos 80,11. 276. ἕέρεια 419, 

1—18. 
Sacesphares 324, 10. 
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Salamis insula 20, 17.. 80, 
10 .. 81,5. 14. 147, 20. 200, 
22. 201,6 .. 210,18... 418, 
18. 415, 1. 

Salamis, urbs Cypri 201, 17 .. 
258, 2. 409, 12. 

Salmatides 888, 18—354, 185. 
Samii, Samus 94,4.9.. 116, 

1... 199,28... 148, 1T. . 2b. 
267, 4. 276. 281,9. 305,14.. 
352, 11. 

Samnites 292, 1—6. 
Sangala, urbs Indiae 180, 12. 
Saranges, flumen Bactriae 7, 22. 
Sardes 63,106. 208, 22. 307, 11. 

314,2. 315,23.. 318,17. 327, 
1.. 830,6. 

Sarmatae 417, 9. 
Sarnusii 162, 13 .. 
satrapae regis Persarum 35, 21. 
Satyrus, tyr. Bospori 221 extr. 

415, 20 .. 
Satyrus, dux Atheniensium 255, 

15. 
Scepsis opp. 87,4. 
Scione 40,3. 344, 7. 353, 15. 
Scipio (maior) 870,17. 372,1 

-81ὅ, 8, ubi tamen 8 2—5. 
ad minorem referendae. 

Σπέρα 141, 15. 
Scolus, vicus Boeotiae 64, 10.. 
Scythae 178,14. 289,24. 821, 

13... 822,10... 851,14— 
352,9. 353, 5. 417,15... 

Σεβαστὸς (Imp. Augustus) 389, 
9— 8390, 20. 396, 15. 

Segestani 299, 4— 11. 
Seiles (Ὁ) 348, 1—13. 
Seleucus (Nicator) 207, 4— 209, 

16. 848, 8. 
Seleucus Callinicus, f. Antiochi 

Θεοῦ 9209,16—24. 216,4.. 
411,11.. 420, 22. 

Selinuntii 28, 14 ... 
Sellasia 149, 8. 
Semiramis 392, 10— 898, 5. 
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Seneca (philosophus) 421, 7. 
Sertorius 377, 18—378, 11. 
Sesamus opp. 334,1.. 
Sestus 36,8. 38,7... 117,11. 
Seuthes, dux Dromichaetae 338, 

21. 
Seuthes, ἔππαρχος Cersobleptis 

343, 19— 344, 4. 
Seuthes 347, 14—25. 
Sextus, f. Tarquinii (Superbi) 

862, 22.. 
Sibyrtius, satrapes Arachosiae 

196, 1. 
Sicani, Sicilia, Siculi 27,7... 

28,4.. 43,13. 44,16. 50,9. 
137,9. 224,1.. 18.21. 235,2. 
236,18, 240,22. 244,12. 245, 
8. 248, 14. 262, 4. 985, 18. 
292, 16. 293,3..21. 294, 20. 
299, 14. 374, 5. 

Sicinnus, paedagogus fil. The- 
mistoclis 31,7.. 

Sicyon 124,22. 199,17.. 284, 
5. 419, 1.. 

Sigeum 25,17... 
Silvia, filia Numitoris 360,2.. 
Sinatus, tetrarches Galatiae 

401, 11.. 
Sinope 333,22.. 835,10. 
Sinorix (Synorix), tetrarches 

Galatiae 401,10.. 
Sindi, pop. prope Bosporum 

5,18.. 
Siraces, agaso 324,8— 325, 27. 
Siraces 392, 11. 
Sisyphus, Aeoli f. 4, 17.. 309, 

1—8. 
sisyra Gallica 372, 16. 
Soerates Achaeus 381, 12. 
Sogdi 392, 19. 
Sogdiani 179,9 .. 
Solon 20, 15— 22, 3. 
Solyges collis prope Corinthum 

40, 17. 
Sophax, v. Syphax. 
Sosigenes, praef. classis 192,9., 
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Sosistratus, dux servorum 49, 
14.. 

Sosistratus 268, 15— 26. 
Sparta, v. Lacedaemon. 
Sperchius fl. 83, 16. 185,7 
Stesichori paeanes 274, 16. 
Stbenippus Spartanus 99, 17 

Banco RUM dux Athenien- 
sium 92565, 16. 

Stratocles, 'dux Atheniensium 
159, 11. 

Strymon fl. 143, 14. 309, 11. 
338, 10. 420, 9. 

Sudines vates 219,5. 
Sulla 368,22— 360, 16. 388,22. 
Sunium 201,3.. 
'Surenas, dux Parthorum 349, 

1—8350, 13. 
Susa, Susii 176, 16. 188, 14. 
Susidae portae 111, 18. 
Sycaeboae, pop. Thraciae 336, 

16. 
Syloson, frater Polycratis 24, 

12. 
Syloson, Callitelis f. Samius 

305, 13— 295. 
Symaethus fl. 44, 11. 
Symmachus Thasius 70, 20. 
Syphax (Sophax), rex Masae- 

syliorum 374,4. 
Syracusae, Syracusani 26.11. 
28, 1. 41, 4. 12. 44, 1, 19. 45, 
1. 48, 15... 49, 15. 50,10 .. 
91,12 .. 225,9.. 228,9.. 
233,22. 237,12. 238,8. 239, 
2..10.. 240,12.. 243,2.. 
249, 8.15 .. 9250,12.. 252, 
δ 264,11.. 265,10. 268, 

300, 2.. 304,20.. 368,9. 
Syri, Syria 196, τῇ 909, 11. 290, 

8. 284, 3. Syriaca γράμματα 
205, 22. 

Taenarum promont. 354,18. 
Tarentini, Tarentum 117, 2. 

159, 6. 244,1.. 
12. 811,1... vestis 237, 17. 

Tarquinius (Superbus) 362,20 
— 363, 14 

Taulantii 168,8... 
Tauri, gens Scytharum 358, 4 
—8 

Taurica 417, 16. 
Tauromenitis, regio Siciliae 

239, 7. 
Taurus mons 209, 11. 412,13. 
Taygetus mons 355, 13. 
Tegea, Tegeatae 13, 4... 15,2. 

84,4. 90,12 .. 99,19. 398, 1. 
Telesilla poétria 397,1—13. 
Telesinicus Corinthius 264, 10 

—965, 13. 
Telesippus Pheraeus 106, 22. 
'Telmessus 267, 15... 
Tementhes, rex Aegypti 314, 

41 ς 
Temenus Heraclida 11,2.. 18, 

14—21. 14,2. 
Tempe 175,6.. 
Tenedus 98, 20. 
Teres, dux Thracum 215, 17. 
Terina opp. 89,8. 
Tetrachoritae, pop. Thraciae 

184, 24. 
tetrarchae Galatiae 401, 10. 
Teutamus, dux argyraspidum 

204, 14... 
Teutones 366,18. 367,9. 
Teutus, princeps Vessae 224,13. 
Thamos, rex Aegypt. 148, 20. 
Thamyris, rex Sacarum 324, 10. 
Thapsus 41,11.. 
Thasii, Thasus 52,15.. 70,20. 

281,9. Thasiae 423, 20— 20. 
Theagenes, dux Thebanorum 

402, 13. 
Theano, mater Pausaniae 412, 

16—25. 
Thebae 36,20, 69,15.18. 83, 

2. 86,4.12. 123,17. 253,3. 

297, 6. 

255,20. 285, 
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Thebais 64,18. ; 
Thebani 14,18.. 36,21... 53, 

8.. p. 60—71, 77—89 pas- 
sim. 105,24. 117,8. 123, 13. 
126, 13. 130, 13 .. 159,90. 
161,9. 171,1.. 253,21. 274, 
6. 297, 9..21.. 298,1.. 
402, 18. 

Themisto, filia Crithonis 407, 
21—409, 7. 

Themistocles 30, 8—34, 4. 147, 
20. 

Theocles Chalcidensis 240, 20 
— 242, 8. 

Theodorus, praef. Sesti 38,8.. 
Theodosia (ἡ ἐν Πόντῳ) 260, 18. 
Theodotus, praef. Sardium 208, 

23. 
Theodotus Cassandreus 287, 1. 
Theognis, dux Atheniensium 

262, 10— 263, 8. 
Theophrastus, dux Antigoni 

Gonatae 285, 8. 
Theopompus, rex Laced. 17, 

. 897, 15. 
Theopompus, dux Athen. 256, 

15. 
Theramenes, dux Atheniensium. 

45, 15. 
Thermopylae 34,16. 329,11.15. 
Theron, tyr. Agrigenti 28,3— 

19. 308, 11—25. 
Theron, Miltiadis f. Selinuntius 

28, 13—29, 14. 
Thersander tibicen 290, 6. 
Theseus 11,6—12. Θησηὶς xov- 

ρὰ 11, 10. 
Thesmophoria 223, 18. 
Thespiae, Thespienses 64, 12... 

v8 19: 97.5 
Thesprotis 390, 18. 
Thessali 16,9.. 83,17.. 176, 

6. 185,8... 274, 7. 216. 278, 
14. 280,1. 290,15. 297,3. 
306, 1. 331, 11. 405,13... 422, 
216 

POoLYAENVS, ed. Melber. 

Thessalia 85,19. 106,23. 131, 
8. 164,3. 15... 185,10. 278, 
2. 344,17... 385,1. 406,15. 
urbs 407,0. 

Thessalus, Aeati f. 15, 8— 17. 
401, 6. 

Thibron (Thimbron), dux Spar- 
tanus 96,1—10. 290, 14. 

Thraces 75,2..15. 76,11. 103, 
13. 133,18.. 185,5.. 164, 
18. 156,1. 160,8. 162,920. 
170,13. 215,15.. 836, 16. 
338,18.. 347,19. 348,9. 351, 
1—13. 402,19. 

Thracia 74, 23. 76, 10. 77, 6. 
119, 10. 133, 17. 135,3. 139, 
13. 154, 11. 17. 161, 183. 338, 
19. 344, 19. 

Thraciae pylae 218, 14. 
Thrasybulus, dux Atheniensium 

45,15. 
Thrasybulus, iyr. Milesiorum 

806, 6— 106. 
Thrasylus, dux Atheniensium 

54, 3—18. 
Thrasymedes, Philomeli f. 251, 

1—252, 2. 
Thurii 89,23... 91,8. 
Tiberis fl. 391, 10. 395, 16. 
Tigris fl. 172511. 177,1. 
Timarchus Aetolus 261,14—18. 
Timoclea 'Thebana 402, 12— 

403, 14. 
Timoleon 248, 13—249, 23. 
Timoleonteum 239,22.. 
Timotheus, dux Atheniensium 

140, 12— 147, 10. 
Timoxenus Scionaeus 344, 6. 
Tirgatao Maeotis 415, 1τ-- 

417, 7. 

Tiribazus satrapes 45, 7 .. 326, 
12. 

Tisamenus (Orestis f. rex Ar- 
givorum) 109, 14—20. 

Tisaphernes 57, 4. 68,4..17. 
13,11.. 329,22.. 3831, 7 —25. 
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Tisarchus, dux Agathoclis 289, 
18 : 

Tithraustes 329, 28. 
Titus (?) 316, 5—11. 
Tlepolemus 15, 20. 
Tmolus collis 327, 2. 
Tolmides, dux Atheniensium 

113, 22—114, 7. 
Tomyris, regina Massagetarum 

393, 17— 394, 5. 
Torone urbs 146,10.. 
Trachis (sive Heraclea) 96, 17.. 
Trachinius Ephialtes 329, 16. 
Trallianus 350,83. 
Triballi 351, 15 .. 
τρικόρυφον ὄρος Indiae 7, 11. 
Τριτογενὴς 30,17. 
Troezen 101,10... 
Troia 10,1.. 15,20. 309, 15.. 

Troiani 10,3. Troianae 353, 
9—17. 391,9.. v. Ilium. 

Trophonius 80, 6. 
Trotilum, opp. Siciliae 242, 1. 
Tullius, v. Cicero. 
Tullus (Hostilius) 362, 9—19. 
Tyndaris 376, 13. 
Tynnichus Heracleota 260,12 

— 9261, 6. 
Tyrrhenia, Tyrrheni 234, 12. 
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365,2... 391,20.. 895,13. 
Tyrrhenides 354,16— 355,17, 

Tyriaeus 18, 14—19, 6. 
Tyrus, Tyrii 167, 3..9.. 214,6. 

Ulixes 5, 5. 12. 20... 6,13, 14. 
Utis (Osvig) 5,21. 

Yenus 86,5. 257,7. 
Vercingetorix, rex Gallorum 

382, 12. 
Verus imperator 3,2. 60,3. 

112,3. 158,3. 222,3. 277,3. 
312,3. 359,3. 

Vessa, urbs Siciliae 224, 13 .. 
Vesta, Vestalis 359, 20. 
Veturia 391,24. 

Xanthus, dux Boeotorum 20, 
3 

Xenias Eleus 302,9.. 
Xenophon Atheniensis 57, 4— 

58, 13. 
Xerxes 33,11. 96,183. 398,15 

— 8329, 20. 418, 18. 414, 23. 

Zenis 415, 7. 
Zopyrus, satrapes Darii 326, 

1—10. 



b. G. TEUBNER 
IN LEIPZIG UND BERLIN. 

Januar 1911. 

,À. Ausgaben griechiseher und lateinischer Schriftsteller. 

la. Bibliotheca seriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana. [8.] 

Diese Sammlung hat die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse 
|der griechischen und rómischen Literatur in neuen, wohlfeilen Ausgaben zu veróffent- 
llichen, soweit dies zugunsten der Wissenschaft oder der Schule wünschenswert ist. 
Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten Ergebnissen der kritischen 
Forschung, über die die beigefügte adnotatio critica, die sich teils in der praefatio, 
|teils unter dem Text befindet, Auskunft gibt. Die Sammlung wird ununterbrochen 
fortgesetzt werden und in den früher erschienenen Bánden durch neue, verbesserte Aus- 
(gaben stets mit den Fortschritten der Wissenschaft Schritt zu halten suchen. 

Die Sammlung umfa&t zurzeit gegen 550 Bünde, die bei einmaligem Bezuge statt 
€a. 1800 Mark geheftet, 2050 Mark gebunden zum Vorzugspreise von ca. 1880 Marks 

bzw. 1600 Mark abgegeben werden. 

Alle Ausgaben sind auch gleichmüfBig in Leinwand gebunden kiüuflich! 

 Abercii titulus sepuleralis. Ed. W.| 
Lüdtke et Th. Nissen. f 1.— 1.90. 

Aeliani de nat. anim. 11. XVH, var. hist., 
epistt., fragmm. Rec. R. Hercher. 
2 voll. 19.20 13.20. 

—— varia historia. Rec. R. Hercher. 
Jt. 1.50 1.90. 

Aeneae commentarius poliorceticas. Rec. 
A. Hug. υἱέ 1.35 1.76. 

*—— tacticus, Ed. R. Schóne. [U. d. Pr]. 

Aeschinis orationes. ^ Ed. Fr. Blass. 
Ed. II. min. 4. 2.80 3.30. 

—— ——— —— — .Ed. maior (m. Index v. 
, Freuse. “4 9.90. 9.80.. 

[U. d. Pr.] 
Aeschyli tragoediae, 
Jt. 2.40 

Ed. H. Krauf. 

Iter. ed. H. Weil. 

Einzeln jede 'Tragódie (Agamemnon. 
Choéphorae. Eumenides. Persae. Prome- 
theus. Septem c. Th. Supplices) 

Jt. —.40 —.70. 
Dig. O. Schroeder. 

“4. 2.40 2.80. 
—— cantica. 

[—- Seholia in Persas. 
hardt. μά 3.60 4.20. 

Aesopicae fabulae. 
Jf. —.90 1.30. 

Alciphronis Rhetoris epistularum lib. IY. 
Ed. M. A. Schepers. μά 3.20 3.60. 

Rec. C. Halm. 

Rec. O. Dàhn- | 

Textausgaben der griechischen und lateinischen Klassiker. 
Die mit einem * bezeichneten Werke sind Neuerscheinungen seit Anfang 1910. 

a) Grieehisehe Sehriftsteller. 

Alexandri Lycopol. c. Maniech. 
Brinkmann. f 1.— 1.25. 

Alypius: s. Musici. 
Ammo: s. Maximus. 
Anacreontis carmina. Ed. V. Rose. Ed. ΤΙ. 

“4 1.— 1.40, 
| Anaritius: 8. Euclid. Suppl. 
|Andocidis orationes. Ed. Fr. 
| Ed. II. 4f. 1.40 1.80. 
| Annae Comnenae Alexias. Rec. A. Roiffer- 

scheid. 2 voll μά 1.50 8.60. 
| Anonymi ehronographia syntomos e cod. 

Matrit. No. 121 (nune 4701) Ed. Ad. 
| Bauer. σέ 92.— 9.40. 
Anonymus de incredibilibus: s. Mytho- 
graphi. 

Anthologia Graeca epigr. Palat. c. Plan. 
Ed. H Stadtmueller. 

Vol. I: Pal. 1. I—VI (Plan. 1. V—VII) 
JA. 6.— 0.60. 

Vol. II. P. 1: Pal, 1. VII (Plan. 1. III) 
Jf(. 8.— 8.60. [P.2 in Vorb.] 

*Vol IIL P.1: Pall IX. (Epp. 1—563. 
Plan.l.I) J(8.— 8.60. [P.2 in Vorb.] 

—— lyriea s. Nt. Graec.rell. Ed. Th. Bergk 
| Ed.IV Fd . Hiller et O. Crusius. 
i^ uff, 8:--: $.00.. 
Antiphontis orationes et fragmenta. Ed. 

Fr. Bla8. Ed.II. μά 2.10 
Antonini, M. Aurel., commentarr. Il. XII. 

Rec. I. "Stich. Ed. II. μά 2.40 2.80. 

Ed. A. 

Blass. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
1 
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Antoninus Liberalis: s. Mythographi. 
Apocalypsis Anastasiae. Ed. R. Homburg. 

ft. 1.20 1.60. | 
Apollodori bibliotheca: s. Mythographi | 

Vol. I. Ϊ 
Apollonius Pergaeus. Ed. et Lat. interpr. 

est I. L. Heiberg. 2 voll Jf 9.— 10.— 
R. | Apollonii Rhodii Argonautica. Rec. 

Merkel Jf 1.50 1.90. | 
Appiani hist. Rom. Ed. L. Mendelssohn. | 

2 voll. [Vol. 1. /( 4.50 5.— Vol II. Ed. | 
P.Viereck. Ed. 1I. //(6.— 6.60.] £10.50 | 
11.60. | 

Archimedis opera omnia. Ed. et Latine | 
vertit I. L. Heiberg. 3 voll f 18.— | 
19.80. *Ed. H. VoL I. Jf 6.— 6.60. 

Aristeae ad Philoeratem epistula c. cet. 
de vers. LX X interpr.testim. Ed. P.Wend- 
land. Jf 4.— 4.50. | 

Aristophanis comoediae. Ed. Th. Bergk. | 
2 vell. Ed. IL μά 4.— 5.— | 

Vol.I: Ácharn., Equites, Nubes, Vom! 
Pax. 4 2.—, 2.50. 

-- ΤΙ: Aves;Lysistrata,Thesmoph. ,Ranae, | 
Eccles, Plutus. f 2.— 2.50. 

Einzeln jedes Stück J/( —.60 —.90. 
—— eantiea. Dig. O.Sehroeder. υἱέ 2.40 | 

2.80. 
Aristotelis ars re. Ed. A, Roemer. | 

Jt 3.60 4.— 
τος SR arte poetica l. 

AK. —.60 —.90. 
—— ethica Nicomachéa. Rec. Fr. Suse- | 
ἐφ᾿ ἐξ Ed. ΤΙ cur. O. Apelt. οἱ 2.40| 

0. | 
—— magna moralia. Rec. Fr. Susemihl | 

Jf. 1.20 1.60. 
[— ethica Eudemia.] Eudemi Rod | 

ethica. (Adi. de virtutibus et vitiis 1 
rec. Fr. Susemihl οὐ 1.80 2.20. 

——- politica. Post Fr. Susemihlium | 
rec. O. Im misch. J43.— 3.50. | 

oeconomica. Rec. Fr. Susemihl | 
JK. 1.50 1.90. | 

—— Πολιτεία ᾿“41ϑηναέων. 
Ed. IV. 4.1.80 2.20. 

——— ——— Post Fr. Blassium ed. Th. n 
heim. Kf 1.50 1.90. 

—— de animalibus historia. Ed. L. Ditt- 

Bec. W. Ohrist. | 

Ed. Fr. Blass. | 

meyer. Jf 6.— 6.60. 

—— de partib. anim, 1]. IY. Ed. B. Lang- 
giis: JA. 3.80 3.20. 

Ed. Fr. Littig.| 
EUR Vorb.] 

—— physica. Rec. C. Prantl. [z. Zt. vergr. 
Neuaufl. i. Vorb.] 

tione. Rec. C. Prantl 4 1.80 2.90. | 
—— quae feruntur de coloribus, de audi- | 

bilibus, physiognomonica. Rec. C. 
Prantl οδέ —.60 —.90. 

. — de anima ll. ΠῚ. Rec. Guil Lie. 

| Arriani Anabasis. 

| —— seripta minora. 

terat ir de pls 
mec 

Aristotelis qui 
mirab. ause y ca, de 
insec., ventorum situs et no ^ 
Melisso hane Gorgia. Ed. 
Apelt. οἱ 8.— 3.40. 

JL 1.20 1.60. 

——- parva naturalia. Rec. Guil Biehl 
ft, 1.80 9.20. Aut SN Ἑ 

—— metaphysica, Rec. Guil:Christ. 
Ed. IL  J( 2.40 2.80. 1 

--- qui fereb. libror. fr nta. Coll 
| V. Rose. f 4.50 5.— t 
[— ——.] Divisiones quae vulgo dicuntur 

Aristoteleae. Ed. H. Mutsehmann. 
“ 2.80 3.20. 

——t: 8. 8. Musici 

Rec. Car. Ábicht 
[z Zt. vergr.] , 

——— quae exstant omnia. Ed. A. G. Roos. 
Vol 1. Anabasis. Ed. maior. Miti Tafel. 
JA 3.60 4.20. 

Anabasis. 
Jit. 1.80 2.20. 

Ed. A. G. Roos. Ed. min. 

Edd. R. Hercher 
et A.Eberhard. Ed.II. f 1.80 2.20. 

| Athenaei dipnosophistae Il. XY. Rec. G. 
Kaibel 3 voll ἐκ 11.10 18.90. 

Autolyei de sphaera quae movetur l., de 
ortibus et — H. II. Fr. 
Hultsch. 3.6 

| Babrii fabulae rien Rec. O. Crusius. 
Acc. fabul. dactyl. et iamb. rell. Ignatii et 
al. testrast. iamb. rec. a C. Fr. Mueller. 
Ed. maior. οί 8.40 9.— Rec.O. Crusius. 
Ed. minor. ἐπί 4.— 4.60. 

—— —— Ed. F. G, Sechmneidewin. 
JL —.60 1.— 

! Baechius: s. Musici. 
| Bacehylidis carmina. Ed. Fr. Blass. 

Ed. ΠῚ. f 2.40 2.90. οἱ 

Batrachomyomachia: s. Hymni Home- 
rici 

Bio: s. Bucolici. 
|! Blemyomachia: 8. Eudocia Augusta. 
Bueoliceorum Gráaecorum TM Bio 

Moschi reliquiae. Rec. H. Τὸ Ahrens. 
Ed. 11. μέ —.60 1.— 

| Caecilii Calaetini fr 
loeh. υἱέ 6.— 6.60. 

| Callístratus: s. Philostratus (min.). 
| Callinici de vita S. Hypatii l. Edd. Sem. 

Philol Bonn. sodales. 4 3.— 3.40. 

« 

enta. Ed. E. Ofen- 

| | Cassianus Bassus: s. Geoponica. 
| Cebetis tabula. 

Jt —.60 —.90. 
Chronica minora. Ed. C. Frick. Vol 1. 

Acc. Hippolyti Romani praeter Canonem 
Paschalem fragmm. chronol. f 6.80 7.40. 

Ed. C. Praechter. 

| Claudianus: s. Eudocia Augusta. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 



uw 

' Cleomedis de motu circulari corporum cae- 
lestiumll. II. Ed. H.Ziegler.//(2.103.290. 

!'Colluthus: s. Tryphiodorus. 
'Cornuti theologiae Graecae compendium. 

Rec. C. Lang. 4f. 1.50 2.— Ξ 
'Corpuseulum poesis epicae Graecae ludi- 

bundae. Edd.P. Brandt et C.Wachs- 
muth. 2 fascc. 4f 6.— $.— 

'*Damaseii vita Isidori. Ed. J. Hardy. 
[In Vorb.] 

!IDemades: s. Dinarchus. 
!IDemetrii Cydon. de contemn. morte or. 

Ed. H. Deckelmann. f. 1.— 1.40. 
'"*Demetrii T'zo: ᾿Επιστολιχοί et Libanii 

᾿Επιστολιμαῖοι Χαραχτῆρες ed. V. Wei- 
chert. “6 2.60 9.90. 

Ed.IV. eur. Fr. Blass. Ed. maior. [Mit 
adnot. crit.] 3 voll. je ὠμά 2.80 3.20. Ed. 
minor. [Ohne die adnot. crit.] 3 voll. 
4f. 1.80 2.20, 6 partes. 
Vol L Pars 1. Olynthiacae III. Phi- 

lippiea I. De pace. Philippica II. 
De Halonneso. De Chersoneso. Phi- 
lippieae III IV. Adversus Philippi 
epistolam. Philippi epistola. De con- 
tributione. De symmoriis. De Rho- 
diorum libertate. 
De foedere Alexandri. Jf —.90 1.20. 

— Il. Pars 2. De corona. De falsa lega- 
tione. 4f —.90 1.20. 

— II. Pars 1. Adversus Leptinem. 
Contra Midiam. Adversus Andro- 
tionem. Adversus . Aristocratem. 
A. —.90 1.20. 

— II. Pars 2. Adversus '"Timocratem. 
Adversus Aristogitonem II. Adversus 
Aphobum III. Adversus Onetorem II. 
In Zenothemin. In Apaturium. In 
Phormionem. In Lacritum. Pro Phor- 
mione. 1n Pantaenetum. In Nausi- 
machum. In Boeotum de nomine. 
In Boeotum de dote. 4. —.90 1.20. 

— II Pars1. In Spudiam. In Phae- 
nippum. in Macartatum. In Leocha- 
rem. In Stephanum II. In Euergum. 
In Olympiodorum. n Timotheum. 

In Callippum. In Nicostratum. In 
Cononem. In Calliclem. //(. —.90 1.20. 

— IIL Pars 2. In Dionysodorum. In 
Eubulidem. In "Theocrinem. 

Prooemia. Epistolae. Index historicus. 
JA. —.90 1.20. 

et W. Schubart. f 1.20 1.50. 
Dinarchi orationes adiectis Demadis qui 

fertur fragmentis ὑπὲρ τῆς δωδεκαετίας. 
Ed. Fr. Blass. Ed.IIL μέ 1.--- 1.40. 

Diodori bibliotheca hist. Edd.Fr.Vogel 
et C. Th. Fischer. 6 voll. Voll. I—III. je 
Jf. 6.— 6.60. Vol IV. “4 6.80 1.40. 

Vol V. 44 5.— 5.60. [Vol. VI in Vorb.] 

ἢ fa. Bibltotheca seriptorum "Giascorum et Romanorum Teubneriana. 

IDemosthenis orationes. Rec. G. Dindorf. | 

je | 
je “μά —.90 1.20. | 

De Megalopolitis. | 

In Polyclem. Pro corona trierarchica. | 

In | 

Neaeram. Oratio funebris. Amatoria. | 

Didymus de Demosthene. Recc. H. Diels | 

3 

Diodori bibliotheca hist. Ed. L. Din- 
dorf. 5 voll Vol I ἃ. IL [Vergr.] 
Vol III u. IV. je μά 3.—. Vol V. 
Jt. 8.15. . 

Diogenis Oenoandensis fragmenta. Ord. 
et expl.J. William. οἱ 2.40 9.80. 

Dionis Cassii Cocceiani historia Romana. 
Ed. J. Melber. 5voll. VolI. /(6.— 6.60. 
Vol. II. /(. 4.80 8.40. [Die weiteren Bánde 
in Vorb.] 

—— —— Ed.L.Dindorf. 5 voll. je//( 2.10. 
[Vol. I—III vergr.] 

Dionis Chrysostomi orationes. Rec. L. 
Dindorf. 2voll Vol I. [Vergr.] Vol. ΤΙ. 
Jf. 2.10 3.60. [*Neubearbeitung von A. 
Sonny in Vorb.] 

Dionysi Halic. antiquitates Romanae. Ed. 
C. Jacoby. 4 vol. Jf 16.— 18.40. 

Edd. H. Usener et L. 
Radermacher. Vol L μέ 6.— 6.60. 

—— Vol II. Fasc. l. μέ 7.— 
——- Vol IL. Fase. II. [In Vorb.] 

| Diophanti opera omnia c. Gr. commentt. 
| Ed. P.Tannery. 2 voll. ὑπ 10.— 11.— 

Divisiones Aristoteleae, s. Aristoteles. 

| Eelogae poetarum Graec. Ed. H. Stadt- 
| mueller. 2.10 3.20. 

! Epicorum Graec. fragmenta. 
| Kinkel Vol I. f 3.— 8.50. 
| Epicteti dissertationes ab Arriano dig. Rec. 
| H.Scehenkl Acc.fragmm., enchiridion, 
|! gnomolog. Epict, rell, indd. Ed. maior. 
l^ Af. 10.— 10.80. Ed. minor. /(.6.— 6.60. 
| Epistulae privatae graecae in pap. aet. 

Lagid. serv. Ed. St Witkowski. 
Jt. 8.20 8.60. 

| Eratosthenis catasterismi: 
graphi III. 1. 

*EroticiscriptoresGraeci. Ed. A.Me waldt. 
[In Vorb.] 

Euclidis opera omnia. Edd.I.L.Heiberg 
et H. Menge. 

Voll.I-V. Elementa. Ed. et Lat. interpr. 
est Heiberg. Jf. 24.60 27.60. 

— VI. Data. Ed.H.M en ge. /(.5.— 5.60. 

— VI. Optica, Opticor. rec. Theonis, 
Catoptrica, c. scholl. ant. Ed. Hei- 
berg. υἱέ ὕ.--- 5.60. [Forts.in Vorb.] 

—— —— ——— Supplem.: Anaritii comm. 
ex interpr. Gher,. Crem. ed. M. Curtze. 
Jt. 6.— 6.60. 

: 8. ἃ. Musici. 

|Eudoeiae Augustae, Procli Lycii, Clau- 
| diani earmm. Graec. rell. Acc. Blemyo- 

machiae fragmm. Rec. A. Lud wich. 
|. sf. 4.— 4.40. 
| —— violarium. 
| 8.10. 

| — opuscula. 

* 

Ed. G. 

8. Mytho- 

| 
Meca 

| 

Rec. L Flach. Jf 1.50 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
1* 



4 Α. Ausgaben akku und Intelischer Sohrifuiallor. 

Do anas eantiea dig. O. Schroeder. | Hophaestionis enchiridion. c. Solia Y 
JL 4.— 4.10. | ed. M. Consbruch. Jf 8.— 8.60. 

—— tragoediae. Rec. À. Nauck. Ed. III. | | Heraeliti quaestiones Homeriecae.- ; 
8 voll. KK 1.80 9.30. | . Societatis Philologae Bonnensis sodales. 
Vol I: Alcestis. Andromacha. Bacchae |  ./43.60 4.— 

Hecuba. Helena. Electra. Heraclidae : 5. ἃ. Mythographi 
Hereules furens. Supplices. Hippo- | : 
lytus. 4 3.40 2.90. Hermippus, anon. ehrist. de astéoleuiit 

— TI: Iphigenis Aulidénsis Iphigehie | ru Euh, Edd. ΟΣ KGÉo1I et Pedes 
Taurica. Ion. Cyclops. Medea. Orestes. 

à 

Herodiani ab excessu di arci 11. VII. VCI V epp Phoenissae. ILI SOIEO x "TM 

— III: Perditarum tragoediarum frag- Herodoti historiarum ll. IX. Ed. H. R.. 
menta. ὧδέ 3.— 8.80. Dietsch. Ed.II cur. H. Kallenberg. 

Einzeln jede Tragódie .( —.40 —.70. 2 voll [je JK 1.35 1.80] οἱ 2.70 8.60. 
Eusebii opera. Rec. G. Dindorf. 4 voll Vol I: Lib. 1—4. Fasc. I: Lib. 1. 2. 

A. 93.60 25.80. Jt —.80 1.10. 
Fabulae Aesopicae: s. Aesop. fab. Fasc. II: Lib. 3. 4. “μέ —.80 1.10. 
ALT opera "p fbesierr Beo | Cr! rad en uro - Fasc. I: Lib. 5. 6. 

erióhetat RIebt] MM UPPER Fasc. II: Lib. 7. jK —.45 “528: 
Florilegium Graeeum in usum primi gym Fasc. III: Lib. 8. 9. .4& —.60 —.90. 
nasiorum ordinis collectum a philologis | *Herondae mimiambi. ^ Acc. Vinseieis 
Afranis. kart. Fasc. 1—10 je μά —.50; Rene κα Mattii mimiamb. 
Fasc. 11—15 je μά —.60. O0. Crusius. Ed.IV minor. 42.40 2.80. 
Hierzu unentgeltlich an Lehrer: Index | Ed. maior. [U. d. Pr.] 
argumentorum et locorum. | Heronis Alexandrini opera. Voll. Druck- 
AuBer der Verwendung bei den Matu- |  werke u. Aut ; gr. u. dtsch. v. 
ritütsprüfungen hat diese Sammlung  W.Schmidt. Im Anh. Herons Fragm. tib. 
den Zweck, dem Primaner das Beste Wasseruhren, Philons Druckw., Vitruv z. 
und Schóünste aus der griech. Literatur Pneumatik. /49.— 9.80. Suppl.: D.Gesch. 
auf leichte Weise zugünglich zu machen | d. Textüberliefrg Gr. Wortregister. /(.3.— 
und den Kreis der Áltertumsstudien zu | 3.40. 
erweitern. | — ——- Wol II. Fasc. L Mechanik u. 

Galeni Pergameni scripta minora. Recc.  Estoptrik, hrsg. ἃ. übers. von L. Nix ἃ. 
L Marquardt, 1. Müller, G. Helm-  W. Schmidt. Im Anh. Excerpte aus 
reich. 3 voll f 1.50 9.20. | Olympiodor "dn Vitruv, Plinius, rupe 

——.institutiologica. Ed.C.Kalbfloisoh.  P59udo-Euclid. Mit 101 Fig. 
8.80. 

JK. 1.20 1.60. ? 
—— Wol. III "Vermess 

fl i t bur rr Ed. C. Kalb- | Dioptra, griech. u. deutsch hrsg. von H 

de t Ἢ tis. Ed. ἃ Éél | Sehóne. M.116 Fig. υἱέ 8.— 8.80. 
"yelehi ue 248 2-0: oo Ετ' oca | — VoLIY. Ed. Heiberg. [U.4.Pr.f 
—— de usu partium Il XYIL Rec. Ὁ. Heslodi carmina. Rec. A. Rzaoh, Ed IL 
Hel ich. 1l. .I. Li I—VIII. Vol Et ibb 1X CXVEL. μὰν δι. 8.00. Hesychii Xilesii qui fertur de viris II. 1. 

| 

Gaudentius: s. Musici. | Rec L Flach. JK —.80 1.10. 
Geoponica sive Cassiani Bassi Schol. de | | Hieroelis synecdemus, Acc. fragmenta ap. 

re rustica eclogae. Rec. H. Becxh. Constantinum  Porphyrog. servata δὲ 
Jt. 10.— 10.80. | nomina urbium mutata. Rec. A. Burck- 

GeorgiiAeropol.anmales. Rec.A.Heisen- | B$rdt 4 1.20 1.60. 
berg. "Vol IL IL 11.60 14.— | Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena 

Georgii Cypri deseriptio orbis Romani. | comm. Rec. C. Manitius. J£ 4.— 4.60. 
Acc. Leonis imp. diatyposis genuina. | Hippocratisopera. 7 yoll. Recc. H. Kuehle- 
Ed. H. Gelzer. Adi.s. 4tabb.geograph. | wein et 1. Ilberg. Vol I (cum tab. 
JK 3.— 3.50. phototyp) οί 6.— 6.60. Vol IL 

Georgii Monachi Chronicom. Ed. C. de| 46 5.— 9.50. [Fortsetz. noch unbestimmt.] 
Boor. Vol L IL «μέ 18.— 19.20. Historiei Graeci minores. Ed. L. Din- 

Heliodori Aethiopic.ll. X. Ed. I. Bekker. | dorf. 2 voll [z. Zt. vergr. Neubearb. in 
A. 3.40 2.90. | Vorb.] 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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1a. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 

Homeri carmina. Ed. Guil. Dindorf: 
lias. Ed. Guil Dindorf. Ed. V cur. 
C. Hentze. 2 partes. [je Jf. —.15 1.10.] 
Jf. 1.50 3.20. [In 1 Band geb. /.. 2.—.] 

Pars I: Il. 1—12. Pars II: Il. 13— 24. 
Odyssea. Ed.Guil Dindorf. Ed. V cur. 
C.Hentze. 2 partes. [je JJ —.315 1.10.] 
KK. 1.50 2,20. [In 1 Band geb. A. 2.—.] 

Pars I: Od. 1—12. Pars II: Od. 13—24. 
—— —— Rec. A. Lud wich. 2 voll Ed. 

min. [je J& --- τ 1.10.] 4 1.50 2.20. 
Hymni Homerici acc. epigrammatis et 
Batrachomjomachia. Rec. A. Bau- 
meister. Jf. —.15 1.10. 

Hyperidis orationes. Ed Fr. Bla8. Ed. 
111. [Vergr. Neubearb.v.J ensen in Vorb.] 

lIamblichi protrepticus. Ed. H. Pistelli. 
“4. 1.80 2.20. 

—— de communi math. scientia 1. 
N. Festa. J 1.80 2.20. 

—— in Nicomachi arithm. introduct.]l. Ed. 
H. Pistelli . 2.40 9.50. 

Ἐ- - vita Pythagorae. Ed. L. Deubner. 
[In Vorb.] 

Ignatius Diaconus: s. Babrius u. Nice- 
phorus. 

Inc. auct. Byzant. de re milit. l. Rec. 
R. Vári κα 2.40 2.80. 

Inseriptiones Graecae àd inlustrandas 
dinlectos selectae. Ed. F. Solmsen. 
*Ed. III. AK. 1.60 2.— 

Latinae Graecae bilingues. 
Zilken. [In Vorb.] 

Ioannes Philoponus: s. Philoponus. 
losephi opera. Rec. S. Q. Naber. 6 voll. 

AL 26.— 29.— 
Isaei orationes. Ed. C. Seheibe. J 1.20 

1.60. 
—— Ed. Th. Thalheim. f 2.40 2.80. 
Isocratis orationes, Rec. H. Benseler. 

Ed. II cur. Fr. Blass. 2 voll μέ 4.— 
4.50. 

*Juliani imp. quae supers. omnia. Rec. 
€ F. Hertlein. 2 voll [Vergr. Neu- 
bearbeit. von Fr. Cumont u. J. Bidez 
in Vorb.] 

Iustiniani imp. novellae. Ed. C. E.Za- 
chariae ἃ Lingenthal 2 partes. 
Jf. 10.50 11.60. 

-— —— — — Appendix (I) J —.60 1.— 
—— —— -— — Appendix (II). De dioecesi 
Aegyptiaca lex ab imp. Iustiniano anno 
554 lata. “μέ 1.20 1.60. ; 

Leonis diatyposis: s. Georgius Cyprius. 
*Libanii opera. Rec. R. Foerster. Vol.I—V. 
“4. 55.— 59.40. Vol. VI. [Unter d. Presse.] 

—— ὀ Ἐπιστολιμαῖοι Χαραχτῆρες s. Deme- 
irius. 

Luciani opera. Rec. C.Jacobitz. [6 part. 
je μα 1.05 1.40.1 3 voll A 6.80 7.50. 

Ed. 

x Ed. F. 

—— Ed. N. Nilén. Vol I. Fasc. I. 
lib I—XIV. μά 2.80 3.20. Fasc. II. 
[U. d. Pr.] 

Luciani opera Prolegg. 4. 1.— 1.25. 

[—1 v in Lucianum. Ed. H. Rabe. 
Jt. 6.— 6.60. 

Lycophronis Alexandra. Rec. G. Kinkel. 
JK. 1.80 2.209. 

Lyeurgi or. in Leocratem. Ed. Fr. Blass. 
*Ed. maior. J£ —.90 1.30. Ed. minor, 
4. —.60 —.90. 

Lydi 1. de ostentis et Calendaria Graeca 
omnia, Ed. C. Wachsmuth. 
Jt. 6.— 6.60. 

—— de mensibus 1. Ed. R. Wünsch. 
Kt. 5.20 0.80. 

—— de magistratibus l. Ed. R. Wünsch. 
Jt. 5.— 5.60. 

Lysine orationes. Rec. Th. Thalheim. 
Ed. maior  ./(.3.— 3.60. Ed. minor. 
JK. 1.20 1.60. 

Marci Diaconi vita Porphyrii, episcopi 
Gazensis. Edd. soc. philol. Bonn. sodales. 
Jt. 2.40 2.80. 

Maximiet Ammonis carminum deactionum 
auspiciis rell. Acc. anecdota astrologien. 
Rec. A Lud wich. 4 1 80 2.20. 

*Maximi Tyrii philosophumena. Ed. H. 
Hobein. A 19.— 12.60. 

Menaudrea. Ed.A.Kórte. Ed.maior /43.— 
Ed. minor A. 2.— 2.40. 

Metrici scriptores Graeci. Ed. R. West- 
phal Voll: Hephaestion. (2.70 3.20. 

Metrologicorum scriptorum reliquiae. Ed. 
F. Hultsch. 2 voll Vol I: Scriptores 
Graeci. μέ 2.10 3.20. [Vol II: Scriptores 
Romani ὦ 2.40 2.80.] οἱ 5.10 6.— 

Mosehus: s. Bucolici. 

Musici scriptores Graeci. 
Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gauden- 
tius, Alypius et melodiarum veterum quid- 
quid exstat. Rec. C. Ianus. Ann. s. 
tabulae. δέ 9.— 9.80. 

—— —— ——— Supplementum: Melodiarum 
rell. μέ 1.20 1.60. 

Musonii Rufi reliquiae. 
Jt. 3.20 8.50. 

Mythographi Graeci. "Vol I: Apollodori 
bibliotheca, Pediasimi lib. de Herculis 
laboribus. Ed. R. Wagner. “μέ 8.600 4.20. 

—— Vol IL Fasc. I: Parthenii lib. περὶ 
ἐρωτικῶν za 9 uuárov, ed.P.Sokolowski 
Antonini Liberalis uezauoggrhaeor συνα- 
γωγή, ed. E. Martini. 4 2.40 2.80. 

Suppl: Parthenius, ed. E. Martini. 
“4 2.40 9.50. 

—— Wol IJI. Fasc.I: Eratosthenis cata- 
Sterismi. Ed. Olivieri. Jf 1.20 1.60. 

—— VoL III. Fasc. II: Palaephati περὶ 
ἀπίστων, Heracliti lib. περὶ ἀπίστων, 
Excerpta Vaticana (vulgo Anonymus de 
 R*xcemE Ed. N. Festa. 4 2.80 
20. 

«40. 

Ed. O. Hense. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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6 A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

Naturalium rerum scriptores Graeci 
minores. Vol. I: Paradoxographi, Anti- 
gonus, Apollonius, Phlegon, Anonymus 
Vaticanus. Rec. O. Keller. ἀκ. τὸ 8.10. 

Nicephori archiepiscopi opusee. hist. Ἐὰ 
C. de Boor. Acc. Ignatii Diaconi vit. 
Nicephori. . 3.30 3.70. 

Ξ- Blemmydae curr. vitae et carmina. 
Ed. A. Heisenberg. ἐδ 4.— 4.40 

Nicomachi Geraseni introductionis 
arithm. ll. H. Rec. R. Hoche. κ 1.80 
9.20. 

E 
Nonni Dionysiacorum 11. XLYVIIHI Rec. 
A.Koechly. VollIu.IL je. 6.— 6.5C. 

—— —— Rec. A. Lud wich. Vol I. 
Libri I—X XIV. (4 6.— 6.60. "VoL II. 

Jt 6.60 7.20. 
—— paraphrasis 5. evangelii Ioannei. Ed. 

Α. Scheindler. μέ 4.50 5.— 
*Olympiodorus in Platonis Phaedonem. 

Ed. W. Norvin. [In Vorb.] 
Palaephatus: s. Mythographi 
Parthenius: s. Mythographi. 
Patrum Nieaenorum nomina Graece, La- 

tine, Syriace, Coptice, Arabice, Arme- 
niace. Edd. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, 
O. Cuntz. JK 6.— 6.60. 

Pausaniae Graeciae descriptio. Rec. Fr. 
Spiro. Voll I—IIIL . 1.60 9.— 

Pediasimus: s. Mythographi 
Philodemi volumina rhetorica. Ed. S. Sud - 
haus. 2 voll. ἃ. Suppl. JK. 11.— 12.60. 

—— de musica ll. Ed. 1. Kempe. 
Jt 1.50 2.— ; 

—— π. oixovouíoag lib Ed. Chr.Jensen. 
At. 2.40 2.80. 

———— 7. τοῦ xa 9? Ὅμηρον ἀγαϑοῦ βασιλέως 
lib Ed. AL Olivieri. ἐμ 3.40 3.80. 

Philoponi de opificio mundi ll. Rec. W. 
Reichardt. ἐξ 4.— 4.60. 

——- de aeternitate mundi c. Proclum. 
Ed. H. Rabe. υκ 10.— 10.80. 

Philostrati(mai.)opera. Ed. C. L. Kayser. 
2 voll [z. Zt. vergr.] 

—— imagines. Recc. O. Benndorf et 
C. Schenkl. . 2.80 3.290. 

Philostrati (min.) imagines et Callistrati 
deseriptiones. ^ Recc. C. Schenkl et 
Aem. Reisch. f 2.40 2.80. 

*Phryniehus, Ed.H.v.Borries. [U.d.Pr] 
Physiognomonici scriptores Graeci et 

Latini. . R. Foerster. ? voll 
Vol I. IL. KK 14.— 15.20. 

Phoenix Coloph.: s. Herondas. 
Pindari carmina. Ed. W. Christ. Ed. II. 

JK. 1.80 2.20. 
——— —— ed. O Schroeder. £32.40 2.80. 
[—] Scholia vetera in Pindari carmina. 

2 voll. Vol 1. Scholia in Olympionicas. 
Rec. A. B. Drachmann. f. 8.— 8.60. 
*Vol. II. Scholia in Pythionicas. Rec. 
AÀ.B.Drachmann. .K 6.— 6.60. 

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetra-- 
logias dispositi. Ex recogn. C. FK. Her- 
manniet M. Wohlrab. 6 voll. μά 14.— - 
17.50. [VolLI. III. IV. V. VI. je J£ 2.40 
9.— Vol IL μά 2.— 2.50.] 

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen: 
Nr.1. Euthyphro. Apologia Socratis. 

Crito. Phaedo. J —.70 1.— 
— 2. Cratylus. Theaetetus. J/(1.— 1.40. 

— 8. Sophista. Politicus. υἱέ 1.— 1.40. 
— 4. Parmenides. Philebus. J/f. —.90 1.30. 
— 5. Convivium. Phaedrus. Jf ---. τὸ 

— 6. Alcibiades I et IL. Hipparchus 
Erastae. 'Theages. . —.10 1.— 

— 1. Charmides. Laches. Lysis. 
A. —.10 1.— 

— 8. Euthydemus. Protagoras. υἱζ --- τὸ 
1.— 

— 9. Gorgias. Meno. JK 1.— 1.40. 

— 10. Hippias I et II. Io. Menexenus. 
Clitophon. δέ —.10 1.— 

— 11. Rei publicae libri decem. ./( 1.80 
2.20. 

— 12. "Timaeus. Critias. Minos. 
Jt. 1.— 1.40. 

— 13. Legum  !ibri XII. . Epinomis. 
JL 2.40 9.— 

— 14. Platonis quae feruntur epistolae 
XVIII Acc. definitiones et septem 
dialogi spurii. υἱέ 1.20 1.60. 

— 15. Appendix Platonica continens 
isagogas vitasque antiquas, scholia, 
Timaei glossar., indices. οἱ 2.— 2.40. 

Inhalt von Nr. 1— 3 — Vol. 11. 

— 4— 6 — Vol. IL 
1—10 — Vol. III. 

11.12 — Vol IV. 
18.—— Vol 3 

14.15 — Vol. VI. 

Plotini Enneades praem. Porphyrii de vita 
Pilotini deque ordine librorum eius libello. 
Ed. R. Volkmann. ? voll. J( 9.— 10.20. 

Plutarchi vitae parallelae. Rec. C. Sinte-- 
nis. 5 voll. Ed. HI. .4( 13.60 16.10. [Vol I. 
Jf. 2.80 3.30. Vol IL 443.40 4.—. Voll 
ILI—IV. 19 μα 3.80 3.—. Vol V. οἱ 3.40 

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen: 

Nr. 1. Theseus et Romulus, Lycurgus et 
Numa,Solon et Publicola. (1.50 1.90. 

— 2. Themistocles et Camillus, Pericles 
et Fabius Maximus, Alcibiades et 
Coriolanus. ./ 1.50 1.90. 

— 58. Timoleon et Aemilius Paulus, Pelo- 
pidas et Marcellus. . 1.20 1.60. 

— 4. Aristides et Cato, Philopoemen 
et Flamininus, Pyrrhus et Marius. 
Jf. 1.40 1.80. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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là. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 1 

Plutarchi vitae parallelae. 
Nr. 5. Lysander et Sulla, Cimon et Lu- 

cullus. μά 1.20 1.60. . 
— 6. Nicias et Crassus, Sertorius et 
Eumenes. «δά 1.— 1.40. 

— 1. Agesilaus et Pompeius. Jf 1.— 

— 8. Alexander et Caesar. /(1.— 1.40. 
EOM et Cato minor. f —.80 

— 10. Agis et Cleomenes, Tib. et C. 
Gracchi μά —.80 1.10. ; 

— 11. Demosthenes et Cicero. Jf. —.80 

— 12. Demetrius et Antonius. J( —.80 
1.10. 

— 18. Dio et Brutus. f 1.20 1.60. 
— 14. Artaxerxes et Aratus, Galba et 

Otho. ὠ 1.40 1.80. 

Inhalt von Nr. 1. 2 — Vol. I. 

— $3— 5 — Vol. II. 
— 6-- 8 — Vol. Ill. 
— 9--12 — Vol. IV. 
— 13. 14 — Vol V. 

κῷ Edd.ClLindskog,J.Mewaldt 
et K. Ziegler. 3 Bde. [In Vorb.] 

—— moralia. Rec. G. N. Bernardakis 
1 voll je AK. 5.— 5.60. 

Polemonis declamationes duae. 
Hinck. Jf. 1.— 1.40. 

Polyaeni strategematicon ll. VIII. Rec 
E. Woelfflin. Ed. II cur. J. Melber. 
JA. 1.50 8.— 

Polybii historiae. Rec. L. Dindorf. Ed. II 
eur. Th.Büttner-Wobst. 5 voll..//20.60 
23.60. 

Polystrati Epic. zr. ἀλόγου καταφρονήσεως. 
Ed. C. Wilke. Jf 1.20 1.60. 

Porphyrii opuscc. sel. Rec. A. Nauck. 
Ed. IIl. μά 3.— 3.50. 

—— sententia ad intelligibilia ducentes. 
Ed. B. Mommert. f. 1.40 1.80. 

——: 8. ἃ. Plotinus. 

Procli Lycii carmina: s. 
Augusta. 

Procli Diadochi in primum Euclidis ele- 
mentorum librum commentarii. Rec. 
G. Friedlein. f 6.15 7.30. 

—— in Platonis rem publicam commen- 
tarii. Ed. G. Kroll ?2 voll Vol I. 
JK 5.— 5.60. Vol IL Jf 8.— 8.60. 

—— in Platonis Timaeum commentaria. 
Ed. E. Diehl Vol I—IIIL Αἱ 30.— 
82.20. 

—— in Platonis Cratylum commentaria. 
Ed. G. Pasquali. Jt. 3.— 3.40. 

——- hypotyposis astronomicarum posi- 
tionum, Ed. C. Manitius. // 8.— 8.60. 

Rec. H. 

Eudocia 

Procopii Caesariensis opera omnia. Rec. 
I Haury. VollI 11. je. 12.— 12.80. 
Vol III 1. μά 3.60 4.— 

Prophetarum vitae fabulosae. Edd. H. 
Gelzeret Th.Schermann. 5.60 6.— 

Ptolemaei opera. Ed. I.L.Heiberg. Vol.I. 
Syntaxis. P.I. libri I—VI. μέ 8.— 8.60. 
P. IL libri VII—XIIIL  12.— 12.60. 
Vol. II. Op. astron. min. μά 9.— 9.60. 

Quinti Smyrnaei Posthomericorum ll. XIY. 
Rec. A. Zimmermann. 3.60 4.20. 

Repertorium griech. Wórterverzeichnisse 
u.Speziallexika v. H. Schóne. /(—.801.— 

Rhetores Graeci. Rec. L. Spengel. 8 voll. 
Vol I. Ed. C. Hammer. 4.20 4.80. 
[Voll. II u. III vergr. Neubearb. in Vorb.] 

Scriptoreserotici.s. Eroticiscriptores. 

—— metrici, siehe: Metriciscriptores. 

—— metrologici, siehe: Metrologici 
scriptores. 

——- originum  Constantinopolit. ^ Rec. 
Th. Preger. 2 fascc. Jf 10.— 11.90. 

—— physiognomonici, siehe: Physio- 
gnomonici scriptores. 

—— s&aeri et profani. 
Fasc. 1: 8. Philoponus. 

Fasc. II: s. Patrum Nicaen. nomm. 

Fasc. III: 5. Zacharias Rhetor. 
*Fasc. IV: s. Stephanus von Taron. 

Fasc. V: E. Gerland,Quellen z. Gesch. 
d. Erzbist. Patras. 4 6.— 6.60. 

Sereni Antinoensis opuscula. Ed. 1, L. 
Heiberg. Jf 5.— 95.50. 

*Sexti Empirici opera. Ed. H. Mutsch- 
mann. ὃ voll Vol.I. [U.d.Pr] . 

Simeonis Sethi syntagma. Ed. B. Lang- 
kavel .f 1.80 2.20. 

Sophoclis tragoediae. Rec. Guil Din- 
dorf. Ed. VI cur. 5. Mekler. Ed. maior. 
Jf. 1.65 2.20. Ed. minor. f 1.35 1.80. 

Einzeln jede Tragódie (Aiax. Antigone. 
Electra. Oedipus Col. Oedipus Tyr. 
Philoctetes. Trachiniae) JK —.30 —.60. 

Sophoclis cantica. Dig. O. Schroeder. 
AK. 1.40 1.80. 

[—-] Scholia in 8S. tragoedias vetera. 
Ed. P. N.Papageorgios. μέ 4.80 9.40. 

Stephanus von Taron. Edd.H.Gelzer et 
A. Burckhardt. μά 5.60 6.— 

Stobaei florilegium. Rec. A. Meineke. 
4voll [vergr.] 

—— eclogae. Rec. A. Meineke. 2 voll. 
[z. Zt. vergr.] ; 

Strabonis geographica. Rec. A. Meineke. 
8 voll. “κά 10.80 12.60 

*Synkellos. Ed. W. Reichardt. [U. d. Pr.) 

Die fetten Ziífern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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tamentum Novum Graece ed. Ph. Butt- | Tryphiodori et Colluthi carmm, Ed. G- Ξ 
v Ed. V. Kc 2.25. 2.28. | WsilbnrgeE At. 1.40 1.80. 

| hontis expeditio Cyri. Ree. W. Themistii paraphrases Aristotelis ll. Ed. | Xenop 
L.Spengel 3 vol.  9.— 10.20. aM E qu τι ς τῇ 4 2.40 3.—. Ed. 

Theocritus: s. Bucolici. | historia Gr fus 0. Keller 

Theodoreti Graec. affect. curatio. Rec.| Ed. minor. δέ —.90 1.30. 
H. Raeder. ἐξ 6.— 6.60. | — —— Rec. L. Dindorf. JK. —.90. 

Theodori Prodromi catomyomachia. Ed. —— institutio Cyri. Rec. ἃ. Hug. Ed. 
B. Hercher. υκ —.50 —.15. | maiorJ 1.50 - Ed. minor Jf. —.90 1.30. 

Theonis Smyrnaei expositio rer. mathe- | — commentarii. Rec. W. Gilbert Ed. 
mat. ad leg. Platonem util ^ Rec. | 5. A. 1.— 1.10. Ed. minor Jf —.45 
E. Hiller.  3.— 3.50. Laco Υ ἜῈ 

Theophrasti  Eresii opera. Ree. F.| Ὁ C: — ὅῸ BOICRESEN 
Wimmer. 3 voll [Vol I II. vergr.] | P.I: Oeconomieus, Symposion, Hiero, 

Vol HL “Μά 2.40. |. Agesilaus, Apologia. Ed. Th. Thal- 
—— π. λέξεως libri fragmenta. 6011... heim. . 1.40 1,80. 
A.Mayer. οἱ 5.— 5.40. | Zacharias Rhetor, Kirchengeschichte. 

Theophylacti Simocattae historiae. ἘΔ.  Deutschhrsg.v. K. Ahrens u. G. Krüger. 
K.de Boor. 4 6.— 6.60. | KK 10.— 10.80. 

Thucydidis de bello Peloponnesiaco ll. | Zonarae epitome historiarum. Ed. L. 
YII. Rec. C. Hude. Ed. maior. 2volL| Dindorf. 6 voll . 21.20 30.80. 

b) Lateinisehe Schriftsteller. 

[Acro.] Pseudaeronis scholia in Horatium | Aulularia sive Querolus comoedia. Ed. 
vetustiora. Rec. O. Keller. Vol. I/IIL | KR. Peiper. J£ 1.50 2.— 
Jt 21.— 22.60. | Ausonii opuscula. Bec. R. Peiper. Adi 

Ammiani Marcellini rer. gest. rell. Rec., est tabula. ἐπί 8.— 8.60. 
V.Gardthausen. 2 voll [z. Zt. vergr. | *Aurelius Victor, S. Ed. F. Pichlmayer. 
Neubearb. in Vorb.] Γ᾿ [U. d. Pr.] 

Ampelius, ed. Woelfflin, siche: Florus. | Avieni ÀAratea. Ed. A. Breysig. f 1.— 1.40. 
Anthimi deobservatione ciborumepistola. | Benedicti regula monachorum. . Rec. 

Ed. V. Rose. Ed. Il. οκ 1.— 1.25. Ed. Woelfflin. μέ 1.60 2.— 
Anthologia Latina sive poesis Latinae| Boetii de instit. arithmetica ll. II, de 
supplementum. instit. musica ll. V. Ed. G. Friedlein. 

Pars 1: Carmm. in codd. script. rec. A. Jt 5.10 5.60. . 
Riese. 2fascc. Ed.IL “κί 8.80 10.— | —— commentarii in 1. Aristotelis περὲ 

— Π: Carmm. epigraphica conl ΕἾ. ἑρμηνείας. Rec. C. Meiser. 3. partes. 
Buecheler. 3íascc. Fasc. I. υἱέ 4.— | 8.10 9.70. 
4.60. Fasc. II. /// 5.20 5.80. [Fasc.III. | Caesaris comment. cum Α. Hirti aliorumque 
Ed. Lommatzseh in Vorb.| | supplementis. Rec. B. Kübler. 3 voll. 

Suppl: s. Damasus. | Vol I: de bello Gallico. Ed. min. 
Anthologie a. rüm. Dichtern v. O. Mann. | JL —.15 1.10. Ed. mai J 1.40 1.80. 

JL —.60 —.90. | — II: de bello civili. Ed. min. J£ —.60 
Apulei opera. Voll. Metamorphoses. Ed. —.90. Ed. mai . 1.— 1.40. 
R.Helm. ./43.— 3.40. Vol IL Fasc.I — III. P. I: de b. Alex., de b. Afr. Rec. 
Apologia. Rec. R.Helm. f 2.40 2.80. E. Woelfflin. Ed. min. JK —.70 
Vol li. Fasc.II. Florida. Ed. ΒΕ. Helm. 1.— Ed. mai. J 1.10 1.50. 
Jf 2.40. 9.80. Vol.IiI De philosophia 1l. — III P. II: de b. Hispan., fragmenta, 
Ed. P. Thomas. .f& 4.— 4.40. indices. .. 1.50 1.90. 

——- apologia et florida. Ed. J.v.d.Vliet. | —— —— ——— Rec. B. Dinter. Ausg. in 
JA 4.— 4.50. 1 Bd. (ohne d. krit. praefatio). JA 1.50 2.10. 

Augustini de civ. dei ll. XXII. Rec. —— ——— de bello Gallico. Ed. minor. 
B.Dombart. Ed.IIL 2 volL VolI. Lib. Ed. H. μέ —.15 1.10. ; 
I—XIIL /45.— 5.60. Vol.ILLib.XIV—  —— .— — de bello civili. Ed. minor. 
XXIL μὰ 1.20 4.50. Ed. IL μέ —.60 —.90. 

Augustini confessionum ll. XHl. Rec. Calpurni Flacci ^ declamationes. ^ Ed. 
P.Knóll .J 2.10 3.20. | .G. Lehnert. f 1.40 1.50. 

Die fetten Ziílern verstehen sich für gebundene Exemplare. 



1. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum "Teubneriana. 9 

*Cassiodorli institutiones divinarum et 
saecularium artium. Ed. Ph. Stettner. 
[In Vorb.] 

Cassii Felicis de medicinal. Ed. M Rose. 
JA 9.— 8.40. 

Catonis de agri cultura 1. Rec. H. Keil. 
Jt. 1.— 1.40. 

Catulli carmina. 
JL —.45 —. 15. 

——, Tibulli, Propertii carmina. 
L. Mueller. K 3.— 3.60. 

Celsi de medicina ll. Ed. C. Daremberg. 
Jt $3.— 3.50. 

Censorini de die natali 1. 
Hultsch. 1.20 1.60. 

Ciceronis seripta. Edd. F.W.Müller et 
G. Friedrich. 4 partes. 10 voll. 26.20 
30.60. 

Pars I: Opera rhetorica, ed. Fried- 
rich. 2 vol. VollL μά 1.60 2.— 
Vol. IL.. Ki. 2.40 2.80. 

— II: Orationes, ed. Müller. 3 voll. 
je J£ 2.40 2.80. 

— III: Epistulae, ed. "ur der 2 voll. 
[Vol I ἡ 3.60 4.20. Vol IL 
“4 4.20 4.80.1] J 1.80 9.— 

— IV: Scripta philosophica, ed. 
Müller. 3 voll je μέ 2.40 9.80. 

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen: 

Nr. 1. Rhetorica ad. Herennium, ed. 
Friedrich. Jf —.80 1.10. 

— 2. De inventione, ed. Friedrich. 

Recens. L. Mueller. 

Rec. 

Rec. Fr. 

Jf. —.80 1.10. 
— 8. De oratore, ed. Friedrich. 

AK. 1.10 1.50. 

m Brutus, ed. Friedrich. Jf —.'0 

— 5. Orator, ed. Friedrich. Jf —.50 

— 6. De optimo genere oratorum, parti- 
tiones et topica, ed. Friedrich. 
A. —.50 ---ο7ὅ. 

— 1. Orationes pro P. Quinctio, pro 
Sex. Roscio Amerino, pro Q. Roscio 
comoedo, ed. Müller. Jf —.10.1.— 

— 8. Divinatio in Q. Caecilium, actio 
in C. Verrem I, ed. Müller. JK —.50 
—. 495. 

— 9a. Actionis in OC. Verrem II sive 
accusationis ll. I—lIII, ed. Müller. 
AK 1.— 1.40. 

— 9b. —— —— 1l. IV. V, ed. Müller. 
sic 50i. 18. 

— 10. Orationes pro M. Tullio, pro 
M. Fonteio, pro A. Caecina, de imperio 
.On Pompeii (pro lege Manilia), ed. 

' Müller. υἱέ —.50 —.18. 

Ciceronis scripta. Edd. F.W.Müller et 
G. Friedrich. 

Nr. 11. Orationes pro À Cluentio Habito, 
de lege agr. tres, pro Ο. Rabirio 
perduellionis reo, ed. M üller. υἱέ —.80 

— 12. Orationes in L. Catilinam, pro 
dd Murena, ed. Müller. 4 —.10 

— 13. Orationes pro P. Sulla, pro Archia 
poeta, pro Flacco, ed. Müller. 
Jt. — —.45. 

— 14. Orationes post reditum in senatu 
et post reditum ad Quirites habitae, 
de domo 8ua, de haruspicum responso, 
ed. Müller. f —.10 1.— 

— 15. Orationes pro P. Sestio, in P. 
Vatinium, pro M. Caelio, ed. Müller. 
KK —.10 1.— 

— 16. Orationes de provinciis consula- 
ribus, pro L. Cornelio Balbo, in L. 
Calpurnium Pisonem, pro Cn. Plancio, 
pro Rabirio Postumo, ed. Müller. 
«Ἅ. —. 10 1.— : 

— 11. Orationes pro T. Annio Milone, 
pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro 
rege Deiotaro, ed. Müller. ὠμά —.50 
—.4 b. 

— 18. Orationes in M. Antonium Philip- 
picae XIV,ed. Müller. /( —.90 1.30. 

— 19. Epistt. ad fam. 1. I—IV, ed 
Müller. 4 —.90 1.30. 

— 20. Epistt. ad fam. 1. V—VIII, ed. 
Müller. υἱέ —.90 1.30. 

— 21. Epistt. ad fam. 1. IX—XII, ed. 
Müller. Jf —.90 1.30. , 

— 22. Epistt. ad fam. 1. XIII—XVI, ed. 
Müller. υκ —.90 1.30. 

— 28. Epistulae ad Quintum fratrem, 
Q. Ciceronis de petitione ad M. 
fratrem epistula, eiusdem versus 
quidam de signis XII, ed. Müller. 
Kt. —.60 —.90. 

— 24. Epistt. ad Att. l I—IV, ed. 
Müller. f 1.— 1.40. 

— 26. Epistt. ad Att. 1 V—VIII, ed. 
Müller. Jf 1.— 1.40. 

— 36. Epistt. ad Att. 1. IX-——XII, ed. 
Müller. 4 1.— 1.40. 

— 21. Epistt. ad Att. 1. XIII—XVI, ed. 
Müller. ο 1.— 1.40. 

— 28. Epistt. ad Brutum et epist. ad 
Octavium, ed. Müller. Jí —.60 —.90. 

— 29. Academica, ed. Müller. J(. —.10 
1.— 

— 80. De finibus, ed. Müller. J&1.— 

— 81. Tusculanae disputationes, ed. 
Müller. J£ —.80 1.10. 

— 82. De natura deorum, ed. Müller. 
“ΜΚ —.10 1.— 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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Ciceronis seripta. Edd. F. W. Müller et 
G. Friedrich. 

Nr.33. De divinatione, de fato, ed 
Müller. ἐκ —.10 1.— 

— 34. De re publica, ed. Müller 
“μέ —.10 1.— 

- 35. De legibus, ed. Müller..(—.10 1.— 
— 36. Deofficiis, ed. M üller.J/4 —.10 1.— 
— 891. Cato Maior de senectute, Laelius 

de amicitia, Paradoxa, ed. Müller. 

29—31 — Pars IV, vol 1. 
32—35 — Pars IV, vol. II. 

— 86. 31u. Fragm. — Pars IV, voL.III. 
orationes selectae XXI. Rec. 

C. F. W. Müller. 2 partes. J( 1.70 2.30. 
Pars I: Oratt. pro Roscio Amerino, in 
Verrem ll. IV et V, pro lege Manilia, in 
Catilinam, pro Murena. f —.80 1.10. 

— IIl: Oratt. pro Sulla, pro Archia, pro 
Sestio, pro Plancio, pro Milone, pro 
Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro, 
Philippieae I. II. XIV. f£ —.90 1.20. 

—— orationes selectae XIX. Edd., indices 
adiecc. A. Eberhard et C. Hirsch- 
felder. Ed. IL . 2.— 2.50. 

Oratt. pro Roscio Amerino, in Verrem 1]. 
IV. V, de imperio Pompei, in Catilinam 
IV, pro Murena, pro Ligario, pro rege 
Deiotaro, in Antonium Philippicàe I. II, 
divinatio in Caecilium. 

—— epistolae. Rec. A.S.Wesenberg.2 voll. 
De καὶ 3.— 3.60.] οἱ 6.— 3.20. 

—— epistolae selectae. Ed. R. Dietsch. 
2 partes. [P.I J£ 1.— 1.40. P. II. J£ 1.50 
2.—] μέ 2.50 3.40. 

—— de virtut.l.fr. Ed. H. Knoellinger. 
JK. 2.— 2.40. 

[-----]Ἰ Scholia in Ciceronis orationis Bo- 
biensia ed. P.Hildebrandt../(8.— 8.60. 

Claudiani carm. Rec. J. Koch. //£ 3.60 4.20. 
Claudii Hermeri mulomedicina Chironis. 

Ed. E. Oder. JK 12.— 12.80. 
Commodiani carmina. Rec E. Ludwig. 

2 partt. «Καὶ 2.10 3.50. 
[Constantinus.] Inc. auct. de C. Magno 

eiusque matre Helena libellus Ed. 
E. Heydenreich. ἐξ —.60 —.90. 

Cornelius Nepos: s. Nepos. 
Curtii Rufl hist. Alexandri Magni. Iterum 

rec. E. Hedicke. Ed. maior J/ 3.60 4.20, 
Ed. minor .K. 1.20 1.60. 

—- Rec. Th. Vegel [vergr.] 
Damasi epigrammata. Acc. Pseudodama- 

siana. Rec. M. Ihm. .Adi. est tabula 
JK. 2.40 9.80. 

AK —.50 —.15. 
Inhak von 

Nr. 1. 2— Pars I,vol 1. 
— $— 6 — Pars I, vol IL 
— 1— 9 — Pars IH, vol. 1. 
— 10—14 — Pars II, vol IL 
— 15—18 — Pars Il, vol. III. 
— 19—23 — Pars III, vol 1. 
— 924—928 — ParsIII, vol II. 

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schrifistellor. 

Dictys eeistadir ephem. belli Troiani 
H. VI. Rec. F. Meister. [z. Zt. vergr. 
Neubearb. in Vorb.] - 

Donati comm. Terenti. Acc. Eugraphi 
commentum et scholia Bembina. Ed. 
P.Wessner. L .(10 — 10.80. Vol II. 
4 12.— 12.80. *Vol. IIL, 1. J(8.— 8.50. 

—— interpretat. Vergil. Ed. H. Georgii. 
2 volL “κέ 24.— 26.— 

Jf. 1.20 1.60. 
*Eclogae poetar. Latin. 

Ed. HI.  1.— 1.20. 

Eugraphius: s. Donatus. 

Eutropii breviarium hist. Rom. 
Fr. Ruehl f —.45 —.25. 

Favonii Eulogii disp. de somnio Scipionis. 
Ed. A. Holder. . 1.40 1.80. 

Firmici Materni matheseos ll. VIII. Edd. 
W. Kroll et F. Skutsch. Fasc. I. 
JL 4.— 1.50. Fasc.II. [U.d.Pr.] 

—— ——— de errore profan. relig. Ed. 
K. Ziegler. . 3.20 3.60. 

Flori, L., Annaei, epitomae ll. ILet P. Annii 
Flori fragmentum de Vergilio. Ed. 
O. Rossbach. .K 2.80 3.20. 

*Florilegium Latinum. Heft 1: Drama. 
Heft 2: Kleine Erzáhlungen. [U. d. Pr.] 

Frontini strategematon ll. IV. 
Gundermann. . 1.50 1.90. 

*Frontonis epistulae ad. M. Caesarem ed. 
E. Hauler. [U. d. Pr.] 

Fulgentii, Fabii Planciadis, opera. Acc. 
Gordiani Fulgentii de aetatibus mundi et 
hominis et S. Fulgentii episcopi super 
Thebaiden. Rec. R. Helm. οἱ 4.— 4.50. 

Gai instítutionum commentt. quattuor. 
Rec. h. Ed. Huschke. Βᾶ. Τὶ cur. 
E. Seckelet B. Kübler οἱ 2.80 3.20. 

Gelli noctium Attice. ll. XX. Rec. C. 
Hosius. 2 voll ἐξ 6.80 8.— 

Gemini elementa astronomiae. Rec. C. 
Manitius. οἱ 8.— 8.60. . 

Germanici Caesaris Aratea. Ed. A. Brey- 
sig. Ed.IL Acc. Epigramm. 2 — 2.40. 

Ed. S. Brandt. 

Rec. 

H.Funaioli Voll .419.— 12.60. 
Grani Liciniani quae supersunít. Rec. 

M. Flemisch. .A 1.— 1.30. 
Hieronymi de vir. inlustr. l. Acc. Gennadi 
catalogus viror. inlustr. Rec. G. Her- 
ding. AK 2.40 2.80. 

Historia Apollonii, regis Tyri. Rec. 
A. Riese. Ed. IL “αὶ 1.40 1.80. 

Historicorum Roman. fragmenta. Ed. 
H. Peter. 4.50 5.— 

Horatii Flacci opera. Rec. L. Mueller 
Ed. maior [vergr. Ed. minor [vergr.] 

—— —-—- Rec. F. Vollmer. Ed. maior. 
Ed. minor. μά 1.— 1.40. 

* 

Schroeder. [U.d. Pr.) 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 

Dracontii carmm. min. Ed. Fr. deDuhn. 

Ed. G.. 

Grammaticae Romanae fragm. Coll rec. 
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Hygini grammatici l. de munit. castr. Rec. 
G. Gemoll μά —.15 1.10. 

*Imperatorum romanorum acta. P.I. Inde 
ab Augusto usque ad Hadriani mortem. 

. Coll. O. Haberleitner. [Unter d. Presse.] 
Incerti auctoris de Constantino Magno 
eiusque matre Helena libellus prim. 
Ed. E. Heydenreich. f —.60 —.90. 

*Inscriptiones Latinae Graecae bilingues. 
Ed. F. Zilken. [In Vorb.] 

* —— Latinae Caesaris morte antiquiores. 
Ed. K. Witte. [In Vorb.] 

Iurisprudentiae  anteiustinianae — quae 
supersunt. In usum maxime academicum 
rec, adnot. Ph. Ed. Huschke. Ed. V. 
Jt. 6.15 1.40. 

*— — ——— Ed. VI auct. e£ emend. edd. E. 
Seckelet B. Kübler. 2 voll Vol. I. 
Jf. 4.40 5.—  [Vol. II in Vorb.] 

—— —— — Supplement: Bruchstücke a. Schrif- 
ten róm. Juristen. Von E. Huschke. 
Jt. —.15 1.— 

Iurisprudentiae gu itane quae 
r-L ring Ed. F. P. Bremer. Pars I. 
AK. 5.— 6.60. Pars IL. Sectio 1. μά 8.— 
8.60. II. μά 8.— 8.8 

Iustiniani τρδ παν 
Huschke. υὑδί 1.--- 1.40. 

Iustini epitoma hist. PHIUpp, Pompei 
Trogi ex rec. Fr. Ruehl Ago. prologi 
in Pompeium Trogum ab A^"de Gut- 
Schmid rec. 4f. 1.60 2.20, 

Tluvenalis satirarum ll. Rec. C. F. Her- 
mann. f —.60 —.90. 

Iuvenci ]l. evangelicorum IV. 
C. Marold. 1.80 2.20. 

Lactantius Placidus: s. Statius. Vol III. 

Livi ab urbe condita libri.  Recc. G. 
Weissenborn et M. Müller. 6 partes. 
KL 8.10 11.10. Pars I—III. Ed. II c. 
M. Müller je μά 1.20 1.70. Pars IV. 
Ed.IIc.M.M üller. Pars V—VI je “41.580 

Ed. Ph. Ed. 

Rec. 

Pars I—V auch in einzelnen Heften: 

Pars I fasc. I: Lib. 1— 3. //& —.70 1.10. 
I fasc.II: Lib. 4— 6. J£ —.*0 1.10. 

— ΤΙ fasc. I: Lib. 7—10. μά —.'0 1.10. 
— ΠῚ fasc.II: Lib.21—9283. Jf —.'0 1.10. 

— HI fasc. I: Lib.24—26. Jf —.'10 1.10. 
— III fasc.II: Lib.27—830. υἱέ —.'10 1.10. 

— IV fasc. I: Lib.31—935. JK —.85 1.25. 
— IV fasc.II: Lib.36—38. οἱ —.85 1.25. 
— 'V fasc. I: Lib.39—40. μέ —.85 1.25. 

rry Ed.II ed. G. Heraeus. J( —.85 
.26. 

EMI V fasc. IT: Lib.41—140. J/( — .85 1.25. 
*— VI: Fragmenta et index. [In Vorb.] 

fragmenta Oxyrhynchi 
ΝΣ et Iulii Obsequentis prodigiorum 

liber. Ed. O. Rossbach. Jf. 2.80 8.20. 
Lucani de bello civ. 11. X. It. Ed. C. Hosius. 
p A 4.40 0.— 

1. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 11 

[Lucanus.] Adnotationes super Lucanum. 
Ed. J. Endt. “μέ 8.— 8.60. 

Lucreti Cari de rerum natura 1]. VI. Ed. 
A. Brieger. Ed.IL μέ 2.10 2.50. 
Appendix einzeln μά —.30. 

Maerobius. Rec. F. Eyssenhardt. Ed. II. 
Jt. 8.— 8.60. 

Marcelli de medicamentis. Ed. G. Helm- 
reich. f 3.60 4.20. 

Martialis epigrammaton ll. Rec. W. Gil- 
bert. 42.70 3.20. 

*Martianus Capella. Ed. A. Dick. [In Vorb.] 
(nw Pomponii, de chorographia libri. 

Ed. C. Frick. μά 1.20 1.60. 
Metrologicorum scriptorum reliquiae. 

Ed. F. Hultsch. "Vol. II: Scriptores 
Romani. Jf. 2.40 2.80. [Vol. I: Scriptores 
Graeci. μά 2.70 3.20.] 2 voll. Jf. 5.10 6.— 

Minucii Felicis Octavius. Rec. Herm. 
Boenig. 1.60 2.— 

Mulomedicina Chironis: s. Claudius. 
Nepotis vitae. Ed. C. Halm. Ed. II cur. 

A. Fleckeisen  ( —.30 —.60. 
—— —— m. 8chulwórterbuch v. H. Haacke - 
Stange. 15. Auflage. Jf. 1.75. 

Nonii Marcelli de conpendiosa doctrina 
libh. XX. Ed. W. M. Lindsay. Vol. 
I—III: lib. I—XX et ind. (17.20 19.— 

Orosii hist. adv. paganos 1]. Pss Rec. C. 
Zangemeister. J 4.— 

Ovidius Naso. Rec. R. ker 3tomi. 
JA. 2.99 4.10. 

Tom. I: Amores. Heroides. Epistulae. 
Medicamina faciei femineae. Ars 
amatoria. Remedia amoris. Ed. II 
cur. R. Ehwald. ὑὶζ 1.— 1.40. 

Το. II: Metamorphoses. Ed. IL 
Jf. —.90 1.30. 

Tom. III: Tristia. Ibis. Ex Ponto libri. 
Fasti. Ed.II. /£1.— 1.40. 

—— (ristium 1]. V. Ed. R. Merkel. 
“έ ----.45 ---. 78. 

—— fastorum ll. VI. Ed. R. Merkel 
Kt. —.60 —.90. ν 

—— metamorphoseon delectus Sliebelisi- 
anus, . Ed. Fr. Polle. Mit Index. 
Jf —.10 1.—. 

Palladii opus agriculturae. Rec. J C. 
Schmitt. μέ 5.20 5.60. 

*Panegyrici Latini XII. Rec. Aem. 
Baehrens. Ed. IL ca. 3.60 4.20. 
[U. d. Pr.] 

Patrum Nicaenorum nomina Graece, La- 
tine, Syriace, Coptice, Arabice, Arme- 
niace. Edd. H. Gelzer, H. Hilgen- 
feld, O. Cuntz. Jf 6.— 6.60. 

Pelagonii bus veterinaria, Ed. M. Ihm. 
J)K. 3.40 2 

Persii satirarum l. Rec. C. Hermann. 
—.80 —.60. 

Phaedri fabulae Aesopiae. 
Jt —.30 —.60. 

——. ——— mit Schulwórterbuch von A. 
Schaubach. 3.Aufl Jf —.90 1.30. 

Rec.L.Mueller. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare, 



- 

Pu SD 
- zm 

12 

Physiognomonici seriptores Graeci et 
Latini. Rec Foerster. 2 voll 
[Vol L οκ 8.— 8.60. Vol II. (Καὶ 6.— 
6.60.] . 14.— 15.20. 

Plauti comoediae.  Recc. F. Goetz et 
Fr. Sehoell 4 fascc. . 10.50 14.— 

Fasc.l. Amphitruo, Asinaria, Aulularia 
Praec. de Plauti vita ac poesi testim. 
vet. JA. 1.50 2.— 

— IL. Bacchides, Captivi,  Casina. 
Ed. H. “κα 1.50 2.— 

— III. Cistellaria, Curculio, Epidicus. 
Jit. 1.50 2.— 

— IV. tMenaechmi, Mercator, 1 Miles 
glor. 4 1 50 2.— 

— V. tMostellaria, Persa, t Poenulus. 
Jf. 1.50 2.— 

— VL tfPseudolus, f Rudens, Stichus. 
Jt. 1.50 2.— 

— VILI tTrinummus, Truculentus, frag- 
menta .  AÀcc. conspectus metrorum. 

AK. 1.50 2.— 
Einzeln die mit $ bezeichneten Stücke je 

Jt —.60 —.90, die übrigen je οΚ —.45 
—.19. Supplementum (De Plauti vita 
ac poesi testimonia veterum. Conspectus 
metrorum) ./( — 45 --.7Ὁ. 

*Plini naturalis historia. Rec. C. May- 
hoff. 6 voll. Ed. LI. [Vol. I. οἱ 8.— 8.60. 

Vol IL Ed. III 4 8.— 8.60. VoL ΠΙ. 
Jt. 4.— 4.50. Voll.IV. V. je «Καὶ 6.— 6.60. 
Vol VIL (Index) Ed.Jan. οί 3.— 3.50.] 
Jt. 35.— 38.40. 

—— M. dubii sermonis VIII rell. Coll I. 
W. Beck. 4 1.40 1.50. 

—— (iun.) epistulae. [vergr.] 
Rec ΒΕ. C. Kukula. 443.— 3.60. 

Plinii Necundi quae fertur una cum Gar- 
gilii Martialis medicina. Ed. V. Rose. 
Jt. 2.10 3.10. 

Poetae Latini minores. 
rens. 6 voll. 

JK. 20.10 23.40. 
—— ——— Rec. F Vollmer. Vol I. Appen- 

dix'Vergiliana. οἱ 9 40 9.80.. *VoL II, 
fasc. 1. Ovidi Halieuticon libri I frag- 
mentum. Gratti Cynegeticon libri I frag- 
mentum. υδί —.60 —.85. 

Pomponius Mela: s. Mela. 

Porphyrionis commentarii in Horatium. 
Rec. G. Meyer. οἱ 5.— 5.60. 

Prisciani euporiston Il. III. Ed. V. Rose. 
Acc. Vindiciani Afri quae feruntur rell. 
AK. 1.20 1.80. 

Rec. Aem. Baeh- 

Propertii elegiae. ^ Rec. L. Mueller. 
Jf —.90 1.20. 

*—— ——— Ed. K. Hosius. [Ὁ ἃ Pr] 
Pseudacronis scholia in Horatium. Ed. 
O.C Keller. VollI.49.— 9.80 voL II. 
Jt. 12.— 12.80. 

Quintiliani instit. orat. ll. XIl. Rec. 
Ed. Bonnell 2 voll [vol I vergr.] je 
“ἃ 1.80 2.20. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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[Voli. II u. VI vergr.] 

Quintiliani instit. liber X. Rec. C. Halm 
Jt —.30 —.60. - "ἢ 

—— ---- μα. L. Radermacher. Pars ΤῸ 
JK 3.— 3.50. [Pars II in Vorb.] 

——  declamationes. ^ Rec. C. Ritter. 
Jf. 4.80 5.40. ἢ 

—— decl. XIX maiores. Ed. 6. Lehnert. 
A. 12.— 12.60. ; 

Remigii Autissiodor. in art. Donati min.  - 
commentum. Ed. W Fox. / 1.80 2.20. 

Sallusti Catilina, Iugurtha, ex historiis 
orationes et epistulae. Ed. A. Eussner. 
Jt — 45 —.19. 

Seaenieae Romanorum poesis frag 
Rec. O Ribbeck. Ed. III. Vol I 
Tragicorum fragmm. Jt 4.— 4.60. VoL. II. 
Comicorum fragmm. Jf 5.— 5.60. 

ta 

Scribonii Largi compositiones. Ed. G. 
Helmreich. οἱ 1.50 2.2U. 

Scriptores historiae Augustae. Iterum 
rec. H. Peter. 3. voll* Jf 1.50 8.60. 

Senecae opera quae supersunt. Vol. I. 
Fasc. L Dialog. ll. XII. Ed. E. Hermes. 
Jt 3.20 3.50. VoL IL Fasc. H. De 
beneflciis. De clementia: Ed C. Hosius. 
J2 40 2.50. VoLII Naturalium quaest. 
11. Υ111. Ed.A.Gercke. .K 3.60 4.20, 
Vol IIL Ad Lucil. epist. mor. Ed. 
O. Hense. K 5.60 6.20. Vol. IV. 
*Fragm., Ind. Ed. E BickeL [In Vorb.] 

Suppl. (Fragm. Ind.) Rec. Fr. Haase. 
Ji. 1.80 2.40. 

—— tragoediae.  Recc. R. Peiper et 
G. Riehter Ed II 4 5.60 6.20. 

Senecae (rhetoris) oratorum et rhetorum 
sententiae, divisiones, colores. Ed. 
A. Kiessling. μέ 4.50 5.— 

Sidonius Apollin. Rec. P. Mohr. JK 5.60 
6.2U. 

Sili Italici Punica. Ed. L. Bauer. 2, voll 
je 4 2.40 2.80. 

Sorani gynaeciorum vetus translatio — | 
Latina cum add. Graeci textus rell. Ed. | 
V Rose. Καὶ 4.80 5.10. 

Statius, Edd. A. Klotz et R. Jahnke. 
Voll:Silvae Rec. A. Klotz. 2. — 2.50. 
— IL. Fasc.I: Achilleis. Rec. A. Klotz 

et O. Müller. ἐξ 1.20 1.60. : 
— II. Fasc.II: Thebais. Rec. A.Klotz. 

Ji. 8.— 8.60. 
— III: Lactantii Placidi scholia in 

Achilleidem Ed RJahnke../(8.— 8.60. 
Suetoni Tranquilli opera. Rec. M. Ih m. Ed. 

minor. 2 volL Vol L De vita Caesarum 
libri VIII. 442.40 2.80. [Vol. II in Vorb.] 

—— — —— Rec. C. L. Roth. 2 fasce. [Fasc. I 
vergr.] Fasc.IL De grammaticis et rhe- 
toribus. οἱ —.80 1.20. 

Tacitus. Rec. C. Halm. Ed. IV. 2 tomi. 
AK. 2.40 3.20. 
Tomus IL. Libb. ab excessu divi Augusti. 

J. 1.20 1.60. [Fasc. I: Lib. I—VI. 
Jf. —.55 1.10. Fasc.II: Lib. XI—XVI. 
Jf. —.15 1.10.] 
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Tacitus. Tomus II. Historiae et libb. mino- | Varronis rer. rustic. rell. Rec. H. Keil. 
res. “μέ 1.20 1.60. [Fasc. I: Historiae. Jt. 1.60 2.— 
“ΜᾺ —.90 1.30. Fasc.II: Germania. Agri- Vegeti Renati digestorum artis mulo- 
6018. Dialogus. 4f —.45 —.75.] medicinaelibri, Ed. E.Lommatzsch. 

Terenti comoediae. Rec. A. Fleckeisen. Jt. 6.— 6.60. 
Ed. IL. AK. 2.10 2.60. —— ——— epitoma rei milit. e C.Lang. 

Jedes Stück(Adelphoe, Andria, Eunuchus, Ed. IL. A. 8.90 4.40. 
Hauton Timorumenos, Hecyra, Phormio), Vellei Paterculi hist. Binies: rell. Ed. 
uic 25745-—.15. C. Halm. μά 1.— 1.40. 

(——]Seholia Terentiana. Ed. Fr.Schlee | —— .—— Rec Fr. Haase. J£ —.60 —.90. 
Jt 9.— 9.40. Yergili Maronis opera. Rec. O. Ribbeck. 

Ed. IL “κα 1.50 2.— 
end Hl.IV. Rec. L. Mueller. μέ —45| ̂ 7 Aemeis. Hec. Ὁ. Ribbeck: M 0 

dae fragmenta. Ed. E. Huschke.| πού ῥα: οἱ Georgica. Rec. O. Rib- 

d. V. A —.15 1.10. | eek, ἐμέ, piv S 
Seer Alexandri Polemi res gestae| —- Bucolica, Georgica, Aeneis. Rec. 
Alexandri Macedonis. Rec. B. Kuebler. | O.Güthling. 2 tomi 4 1.35 2.05. 

4 4.— 4.50. * Tom. I: Bucolica. Georgica. /(. —.50 —.80. 
Valerii Flacci Argonautica. Rec. Aem. — Il: Aeneis. Jf —.90 1.30. 
Baehrens. [Vergr.] *[——] Scholia in Vergilii Bucolica etc. 

* —— Ed. S. Sudhaus. [U.d. Pr] Ed. Funaioli [In Vorb.] 
Valeri Maximi factorum et dictorum | Virgili Grammatici opera. Ed.J.Huemer. 
memorab. |l. IX. Cum Iulii Paridis et “4 2-40 2.50. 
Ianuarii Nepotiani epitomis. Rec. C. Mew de architectura ll. X. Ed.V. Rose. 
Kempf. Ed. IL . 1.20 7.80. d. IL μέ 5.— 5.60. 

Ib. Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana. [8.] 

Alberti Stadensis Troilus. Ed. Th. Merz- | Guilelmi Blesensis Aldae comoedia. Ed. 
dorf. Jt 3.— 3.40. €. Lohmeyer. 4f. —.80 1.20. 

Amareii sermonum ll. IV. Eà. M. Mani- Hildegardis causae et curae. Ed. P. Kai- 
ser. Jf 4.40 ὅ.--- 

sius. AK 2.26 2.00. Horatii Romani porcaria. Ed. M. Leh- 
Canabutzae in Dionysium Halic. comm. | nerdt. A 1.20 1.60. 

Ed. M. Lehnerdt. μά 1.80 2.20. prada des Ed. K. Strecker. 
4... 

Christus patiens. ^ Tragoedia Gregorio | Qdomis abbatis Cluniacensis occupatio. 
Nazianzeno falso attributa. Rec. I. 6. Ed. A. Swoboda. ἱ 4.— 4.00. 

Brambs. 2.40 9.80. Ten Epternacensis vita Willibrordi 
metrica. Ed Κα Rossberg 41.80 2.20. 

imi p wy Missaeírea Ed R. Tab n.ke. Vitae sanctorum novem metricae. Ed. 
Guil Harster. 4 8.— 3.50. 

Egidii Corboliensis viaticus de signis et | *Vita s. Genovefae virginis ed. C. Künstle. 
sympt. aegritud. ed. V. Rose. //2.80 8.20. 4t 1.20 1.60. 

le. Bibliotheca scriptorum Latinorum recentioris aetatis. 

Edidit Iosephus Frey. [8.] 

Epistolae sel. viror. clar. saec. XVI. XVII. | Mureti scripta sel. Ed. I. Frey. 2 voll. 
Ed. E. Weber. Jf. 2.40 2.80. Jt. 2.40 3.20. 

Manutii, Pauli, epistulae sel. Ed. M. Ruhnkenii elogium Tib. Hemsterhusii. 
Fickelscherer. 4 1.50 2.— Ed. L Frey. A4 — 45 —.10. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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14 2. μονῆς rinse ΣΙ; KOREA 3. Einzel erichienene Ausgaben -: 

2. Sammlung wissensehaftlieher Kon tig zu ricdisdhói 
und rómischen Sehriftstellern. [gr. 8.] 

Mit der Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und rómischen 
Literaturwerken hofft die Verlagsbuchhandlung einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. 
Das Unternehmen soll zu einer umfassenderen und verstündnisvolleren Beschüftigung 
mit den Hauptwerken der antiken Literatur als den vornehmsten AuBerungen des 
klassischen Altertums auffordern und anleiten. 

Apologeten, zwei Stieobineha, Von J. | Sophokles Elektra. Von G. Kaibel 
Geffcken. υἱέ 10.— 11.— |. 9. Aufl. ca. Jf. 6.— 2.--- [U. d. Pr.] 

Aetna. Von 8. PUE SE AK 6.— 1.--- Vergilius Aeneis Buch VI. Von E. Norden. 

Catulli Veronensis liber. Von G. Fried-| 4 12.— 13.— 
"oia “ΜΚ 12. ἊΣ 18.-- RP In Vorbereitung: 
DAE ue cuMe α ρους δέχοιο | Clemens Alex. Paidagogos. Von Sch wartz. 
tiarlus. Von P. Friedlànder.[U.d-Pr] | p. yv2S Philopseudes, Von R£ Wünsch. 

Lucretius de rer. nat. Buch IIl. Vou|(vid Heroiden. Von R. Eh wald. 
R. Heinze. f 4.— ὅ.-- Pindar Pythien. Von O. Schróder. 

Philostratos über Gymnastik. Von J.| Properz. Von Jacoby. 
Jüthner. Jf 10.— 11.— Tacitus Germania. Von G. Wissowa. 

ὃ. Einzeln erschienene Ausgaben. 
[gr. 8, wenn niehts anderes bemerkt.] 

Die meisten der nachstehend aufgeführten Ausgaben sind bestimmt, wissenschaft- 
lichen Zwecken zu dienen. Sie enthalten daher mit wenigen Ausnahmen den vollstündigen 
kritischen Apparat unter dem Texte; zum Mud ro Teil sind Sie — wie dies dann in der 
Titelangabe bemerkt ist — mit kritischem und ex Kom tar versehen. 

a) Grieehische Schriftsteller. 

Acta apostolorum: s. Lucas. Aristophanis fabulae et fragmm. Rec. 

Aeschinis orationes. Ed, scholia adi. F. 6. Dindorf. 4 44 6.— 
|. Sehultz. ἐπί 8.— ——— ecclesiazusae. Rec. À. von Velsen. 

—— orat.in Ctesiphontem. Rec, expl A. “4 2.40. E 
Weidner. Kf 3.60. —— equites. Rec. A. von Velsem. Ed.Il 

cur. K. Zacher. οκ 3.— 
—— pàx. Ed. K. Zacher. Jf 5.— 6.— 

Aeschyli Agamemnon. Ed. R. H. Klausen. 

| — Plutus. Rec. A. von Velsen, υἱέ 3.-- 
Ed. alt. cur. R. Enger. Jf. 3.15 

——- Agamemnon.  Griech. ἃ. deutsch mit 
Komm. von K. H. Keck. ἐξ 9.— | —— thesmophoriazusae. Rec. A. von 

—— fabulae et fragmm. Rec.G. Dindorf. | Velsen. Ed.IL J£ 2.— 
4. Wf. 4.— Aristotelis ars rhet. cum adnotatione - 

—— feptem ad Thebas. Rec. Fr. Rit- L.Spengel Acc. vet. translatio Latina. 

schelius. Ed. IL .J 3.— 2 voll 4 16.— 
Aleiphronis rhet. epistolae. Ed. A. Mei- ---- politica cum vet. translatione G. de 
neke. ὠμά 4.— Moerbeka. Rec. Fr. Susemihl. //£(18.— 

MistiatoE τῆς ἀγάπης. Das ABC der | —— ethica Nicomachea. Ed. et comment. 
Liebe. E. Sammlung rhod. Liebeslieder. ^ instr. G. Ramsauer. Adi.est Fr. Suse- 
Hrsg. v. A Wagner. Jf 2.40. | mihlii epist. crit. οδί 12.— 

Anthologiae Planudeae appendix Barbe- | Artemidori onirocritica. Rec. R. Hercher. 
rino-Vaticana. . Rec. L. Sternbach. | At. 8.— 
AK 4.— | Bionis epiahisE Au. Ed. H. L. 

Apollonius? von Kitium illustr. Kommen- Ahrens. 1.5 
iar z. d. Hippokrat. Schrift zr. & Soo. Bucolicorum phe Theocriti, Bionis et 
Hrsg. v. H. Schóne. Mit 31 Tafeln in Moschi reliquiae. Ed. H. L. Ahrens. 
Lichtdr. 4.  10.— 2 tomi. κά 21.60. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 



Callimachea. Ed.O.Schneider. 2 voll 
AK. 33.— 
Yol I. Hymni cum scholiis vet. //(.11.— 
— IL Fragmenta. Indices. Jf. 22.— 

Carmina Graeca medii aevi, Ed. G. Wag- 
^ mer. K 9.— | 
—— popularia Graeciae recentioris. Ed. 

À. Passow. f. 14.— 
Christianor. carmm. Anthologia Graeca. 

Edd. W. Christ et M. Paranikas. 
Jf. 10.— 

Comicorum Atticorum fragmentía. 
Th. Kock. 3 voll f 48.— 

Vol. L Antiquae comoediae fragmenta. 
AK. 18.— 

Ed. 

— 1. Novae comoediae fragmenta. 
Pars L μέ 14.— 

— IIL Novae comoediae fragmenta. 
P.IL Comic. inc. aet. fragm. Fragm. 
poet. Indices. Suppl. 4. 16.— 

*Corpus fabularum Aesopicarum. Ed. O. 
Crusius, A. Hausrath, P. Knoell, 
P. Mare. [In Vorb.] 

—— medicorum Graecorum. Vol X1,1. 
Philumeni de venenatis animalibus eorum- 
que remediis ed. M. Wellmann. μέ. 3.80. 

Demetrii Phalerei de elocutione libellus. 
Ed. L. Radermacher. Jf 5.— 

Demosthenis oratt. de corona et de falsa 
legatione. Cum argumentis Graece et 
Latine ed. 1. Th. Voemelius. f16.— 

—— ογδῦ. adv. Leptinem. Cum argumentis 
Graece et Latine ed. I. Th. Voemel. 
“μά 4.— 

——— de corona oratio. In usum schol. ed. 
I. H. Lipsius. Ed. II. Jf 1.60. 

Περὶ διαλέκτων saperne ed. R 
Schneider. υὑ —.60. 

Didymi Chalcenteri fragmenta. 
M. Schmidt. μέ 9.— 

Dionysii Thraeis ars grammatica. Ed. 
G. Uhlig. nm 

*Ziovvalovu ἢ Jdoyyivovu περὶ ὕψους. 
De sublimitate libellus. Ed. O. Iahn. 
Quart. ed. I Vahlen. 42.80 83.90. 

Epieurea. Ed. H. Usener (Anast. Neu- 
druck.) Jf 12.— 13.—. 

*[Epiphanius.] Quaestiones Epiphanianae 
metrologicae et criticae. Scr. O. Viede- 
bantt. [U.d. Pr.] 

Eratosthenis carminum reliquiae. 
et expl. Ed. E. Hiller. μέ 3.— 

——- geographische Fragmente, hrsg. von 
Berger. μά 8.40. 

Etymologicum Gudianum quod vocatur. 
Rec. et apparatum criticum indicesque adi. 
Al. de Stefani. Fasc. I: Litteras A-B 
cont. f. 10.— 

Euripidis fabulae et fragmenta. 
6. Dindorf. 4. 4 9.— 

Ed. 

Disp. 

Rec. 

τ... 

3. Einzeln erschienene Ausgaben. a) Griechische Schriftsteller. 
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Euripidis fabulae. Edd. R. Prinz et 
N. Wecklein. 4f 46.60. 

Vol. L Pars I. Medea. ΕΔ. 11. 42.40. 
. Alcestis. Ed.II./(1.80. 
. Hecub a. Ed. II. 42.40. 
. Electra. υἱέ 2.— 
. Ion. 4 2.80. 
. Helena. υἱέ 3.— 
. Cyclops. Ed.IL £1.40. 
. Iphigenia Tauriea. 
Kt. 2.40. 

. Supplicos. Jf 2.— 
. Baechae. μέ 2.— 
. Heraclidae. f 2.— 
. Hercules. Kf 2.40. 
. Iphigenia Auliden- 
sis. Jf 2.80. i 

. Andromacha. £2.40. 
. Hippolytus. f. 2.80. 
Orestes. .f 2.80. 

. Phoenissae. Jf. 2.80. 
. Troades. 4. 2.80. 

— III. — VI. Rhesus. μά 3.60. s 
—— tragoediae. Edd, A. J. E. Pflugk, 

R. Klotz et N. Wecklein. (Mit latein. 
Kommentar.) 

Medea. Ed. IIL f 1.50. — Hecuba. 
ἘΠ. 111. 441.20. — Andromacha. Ed. IL 
4.1.20. — Heraclidae. Ed. II. (1.20. 
— Helena. Ed. IL 1.20. — Alcestis. 
Ed. IL 4( 1.20. — Hercules furens. 
Ed. IL “μέ 1.80. — Phoenissae. Ed. II. 
"ff. 2.25. — Orestes. /ff. 1.20. — Iphigenia 
Taurica. ,/(.1.20. — Iphigenia quae est 
Aulide. 4 1.20. 

Eusebii canonum epitome ex Dionysii 
Telmaharensis chronico petita. Verterunt 
notisque illustrarunt C. Siegfried et 
H. Gelzer. 4. μέ 6.— 

Galeni de placitis Hippocratis et Platonis. 
Rec. 1. Müller. Vol 1. Prolegg., text. 
Graec, adnot. crit, vers. Lat. .& 20.— 

Gnomica I. Sexti Pythagorici, Clitarchi, 
Euagrii Pontici sententiae. Ed. A. E1lter. 
gr. 4. 

—— M. Epicteti et Moschionis sententiae. 
Ed. A. Elter. gr. 4. f 1.60. 

Grammatici Graeci recogniti et apparatu 
eritico instructi. 8 partes. 15 voll Lex.-8. 

ParsI. Voll. Dionysii Thracis ars 
grammatica. Ed. 6. Uhlig. 4£8.— 

Pars l. Vol III. Scholia in Dionysii 
Thracis artem grammaticam. Rec. 
A. Hilgard. μέ 36.— 

Pars II. Vol.IL Apollonii Dyscoli 
quae supersunt. Ed. R. Sehneider 
und G. Uhlig. 2 Fasc. J 26.— 

*Pars IL. Vol.II. ApolloniiDyscoli 
de constructione orationis libri quat- 
tuor. Ed. G. Uhlig. f£ 94.—. 

*Pars IL. Vol IIl. Librorum Apol- 
lonii deperditorum fragmm. Ed. 
R. Schneider. 4 14.— 
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Grammatici Graeci recogniti et apparatu 
critico instructi. 8 partes. 15 voll. Lex.-8. 

Pars III. Vol. I Herodiani technici 
reliquiae. Ed. A.Lentz. Tom.I./(20—. 

Pars III. Vol.II Herodiani technici 
reliquiae. Ed. A. Lentz. Tom. II. 
9 Fasc. οί 34.— 

Pars IV. Vol. l Theodosii canones 
' et Choerobosci scholia in canones 

nominales. Rec. A. Hilgard. /(14.— 
ParsIV. Vol.II. Choerobosci scholia 

in canones verbales et Sophronii 
excerpta e Characis commentario. Rec. 
A.Hilgard. οἱ 22.— 

[Fortsetzung in Vorb.] 

Herodas? Mimiamben, hrsg. v. R. Meister. 
Lex.-8. [Vergr. Neue Auf. in Vorb.] 

Herodiani ab excessu d. Marci ll. VII. 
Ed. L. Mendelssohn. .K 6.80. 

—— technici rell. Ed., expl. A. Lentz. 
2 tomi. Lex.-8. οἱ 54.— 

, Herodots Il. Buch m. sachl. Erlüut. hrsg. 
^y. A. Wiedemann. δέ 19.--- 
Ἡσιόδου τὰ ἅπαντα ἐξ ἑρμηνείας K. 
Σίττλ. ο( 10.— 

Hesiodi quae fer. carmina. Rec. R. Rzach 
Acc. Homeri et Hesiodi certamen. J/( 18.— 

—— —— — Rec. A. K óchly, lect. var. subscr. 
G. Kinkel Pars I. 4 5.— 
[Fortsetzung erscheint nicht.] 

—— —— — Rec. et ill. C. Goettling Ed. III. 
cur. L Flach. .K 6.60. 

[—] 61lossen und Scholien zur Heesiodi- 
schen Theogonie mit Prolegomena von 
J. Flach. 44K 8.— 

Hesychii Milesii onomatologi rell. Ed. 1. 
Flach. Acc. appendix Pseudohesychiana, 
indd., spec. photolithogr cod. A. οί 9.— 

Hipparch, geograph. Fragmente, hrsg. von 
H. Berger. 2.49. 

Homeri earmina. Rec. A. Lud wich. Pars I. 
Ilias £ voll Vol.L “ 16. --- 18.— Vol. IL 
4. 20.— 23.—. ParsIL Odyssea. 2 voll 
)K. 16.— 20.— 

γα Odyssea. Ed.L La Roche. 2 partt. 
13.— 

—— lias. Ed. IL La Roche. 
Jt 22.— . 

—— lliadis carmina seiuncta, discreta, 
emendata, prolegg. et app. crit. instructa 
ed. G. Christ. 3 partt. Jf 16.— 

[—] D. Homer. Hymnen hrsg. τι. erl. v. 
A. Gemoll. “μέ 6.80. 

[L—] D. Homer. Batrachomachia des 
Pigres nebst Scholien u. Paraphrase hrsg. 
u. 61]. v. A. Lud wich. Jf 20.— 

Incerti auctoris epitome rerum gestarum 
mivceaed Magni. Ed. O. Wagner. 

Inscriptiones Graecae metricae ex scrip- 
toribus praeter Anthologiam collectae. 
Ed. Th. Preger. ἐξ 8.— 

2 partt 

A. Ausgaben griecbischer und lateinischer Schriftsteller. — δ 

— sanetae erucis. Ed. A. Holder. 

[Iohannes.] Evangelium sec. Iohannem. 
Ed. F. Blass. f 5.60. 

Iohannes Kamateros, εἰσαγωγὴ ἄστρονο- 
μίας. Bearb. v. L. Weigl μέ 3.— ' 

Iuliani ll. contra Christianos: s. Scrip- 
torum Graecorum e. q. 8. 

——— ——— deutsch v. J. Neumann. 1.— 
Kosmas und Damian. Texte und Einleitung 

von L. Deubner. Jf. 8.— 9.— 

Kyrillos, d. h. Theodosios: s. Theodosios. 
Leges Graecorum sacrae e titulis coll. 

Edd. J. te Prott et L. Ziehen. 2 fascc. 
Fasc. L Fasti sacri. Ed. J. de Prott. 
“6 2.80 Fasc. II. 1. Leges Graeciae et 
insularum. Ed.L.Ziehen. 4 12.— 

Lesbonasetis Sophistae quae supersunt. 
Ed. Fr. Kiehr. .K 2.— 

Lexicographi Graeci recogniti et apparatu 
eritico instructi. Etwa 10 Bünde. gr. 8. 
[In Vorbereitung.] 

I. Lexika zu den zehn Rednern (G. 
Wentzel). 

II. Phrynichus, Aelius Dionysius, Pausa- 
nias und and. Atticisten (L. Cohn). 

IIL Homerlexika (A. Lud wich). 
IV. Stephanus von Byzanz. 

V. Cyrillj Bachmannsches Lexikon und 
Verwandtes, insbesond. Bibelglossare 
(G. Wentzel) 

VL Photios. 
VII Suidas (G. Wentzel). 
VII. Hesych. 

IX. Pollux. Ed. E. Bethe. Fasc. I 
A 14.— T 

X. Verschiedene  Spezialglossare, na- 
mentlich botanische, chemische, medi- 
zinische u. dgl. 

[Náheres s. Teubners Mitteilungen 1897 
No.1 S.2.] 

[Lueas.] Acta apostolorum. Ed. F.Bla&. 
AK 2.— 

[—] Evangelium sec. Lucam. Ed. 
F. BlaB. “«( ^ 

*Luciani quae feruntur Podagra et Ocypus 
ed. J. Zimmermann. .JK 

quae fertur Demosthenis laudatio. 
Rec. Albers. [U. d. Pr] : 

Lykophron's Alexandra. Hrsg, übers. u. 
erklüárt von C. v. Holzinger. JK 15.— 

[Lysias.] Pseudol. oratio funebris. Ed. 
M. Erdmann. ᾿ 

[Matthaeus.] Evangelium sec. Matthaeum. 
Ed. F.Bla&. . 3.60. 

Metrodori Epicurei fragmenta coll., script. 
ine. Epicurei comment. moralem subi. 
A. Koerte. Jf 2.40. 

Musiios, Hero u. Leander. Eingel. u. übers. 
v. H. Oelschlüger. 16. JJ 1.— 

* 
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3. Einzeln erschienene Ausgaben. a) Griechische Schriftsteller. 

Nicandrea theriaca et alexipharmacea. 
Rec. O. Schneider. Acc.s8cholia. /(.9.— 

pé ose πα 9 à v excerpta ed. R. Schneider. 

a istener. 3 Hefte. 1. Heft von 
E. Kornemann und O. Eger.  1.— 
2. Heft von P. M. Meyer.  8.— 

Hamburger. ca. 3 Hefte. 1. Heft 
von P. M. Meyer. [U.d. Pr. 

Papyrus magica mus. Lugd. Bat. a C. 
Leemans ed. denuo ed. A. Dieterich. 
At 2.— 

Papyrusurkunden: 58. Urkunden. 
Philodemi Epicurei de ira 1. 
Gomperz. Lex.-8. f. 10.80. 

—— περὶ ποιημάτων lIlfragmm. Ed. 
A. Hausrath. f 2.— 

Philumenos s. Corpus medicorum Graecor. 
Phoinix von Kolophon. Texte und Unter- 
suchungen. Von G. A. Gerh ard. //413.— 

* 

Ed. Th. 

15.— 
[Photios.] Reitzenstein, R., der Anfang 

des Lexikons des Photios. δά 1.— 9.50. 
Pindari carmina rec. O. Schroeder. (Poet. 

lyr. Graec. coll. Th. Bergk. Ed. V. I, 1.) 
AK. 14.— 

—— Siegeslieder, οὐκὶ. v. Fr. Mezger. 
i683 — 

—— carmina prolegomenis et commentariis 
instructa ed. W. Christ. Jf 14.— 16.— 

; —— versezetei kritikai 6s Magyarázó jogy- 
zetekkel kladta Hómann Ottó. I. Kótet. 
Jf. 4.— [Ohne Fortsetzung.] 

Platonis opera omnia. Rec., prolegg. et 
commentt. instr. G. Stallbaum. 10 voll. 
(21 sectiones.) (Mit latein. Kommentar.) 

Die nicht aufgeführten Schriften sind 
vergriffen. 

Apologia Socratis et Crito. Ed. V cur. 
M. Wohlrab. δ 2.40. — Protagoras. 
Ed.IV cur. I S.Kroschel. 2.40. — 
Phaedrus. Ed. II. “4. 2.40. — Menexenus, 
Lysis, Hippias uterque,Io. Ed. II. c. 2.10. 
— Laches, Charmides, Alcibiades I. II. 
Ed. II. με 2.10. — *Cratylus. A. 2.10. — 
Meno et Euthyphro itemque incerti scrip- 
toris Theages, Erastae et Hipparchus. 
Ed. II. cur. A. R. Fritzsche. f 6.— 
— 'Theaetetus. Ed. M. Wohlrab. Ed. 11. 
“3.60. — Sophista. Ed. II cur. O. 
Apelt. μέ 5.60. — Politicus et incerti 
auctoris Minos. 4f 3.10. — Philebus. 
Jt. 2.10. — Leges. 3 voll. [je f. 8.60.] 
Jf 10.80. [Vol. I. Lib. I—IV. Vol II. 
Lib. V—VIII. Vol III. Lib. IX — XII 
et Epinomis.] 

—— Timaeus interprete 
eiusdem commentario. 
νά 11.20. 

Plutarchi de musica. 
4, 3 

Chalcidio cum 
Eà. I. Wrobel. 

Ed. R. Volkmann. 
.60. 

—— de proverbiis Alexandrinorum. Rec. 
O. Crusius. Fasc. I. 4. JK. 2.80. 

17 

Plutarchi de proverbiis Alexandrinorum. 
Fasc.II. Commentarius. 4. 3 

Plutarchi Themistokles. Für quellen- 
kritische Übungen comm. u. hrsg. v. 
A. Bauer. J( 2.— 

—— τὸ iv Δελφοῖς E. Ed. G. N. Ber- 
nardakis. f 1.50. 

—— vitae parallelae Agesilai et Pompeii. 
Rec. ΟἹ. Lindskog. 4 3.60 4.40. 

Poetae lyriei Graeci. Ed. V. 2 voll 
Vol. L 1. Pindari earmina. Recens. 

O. Sehróder. 4 14.— 
— II. Poetae eleg. et iambogr. Rec. 

O. Crusius. [In Vorb] 
Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli, ἡ 
Sophoelis, Euripidis et Aristophanis 
fabulae et fragmenta. Rec. Guil. Din- 
dorf. Ed. V. 4. J(20.— - 

Pollucis onomasticon. Rec. E. Bethe. 
(Lexicographi Graeci IX.) Faso. I. //f. 14. — 

Porphyrii quaestt. Homer. ad Iliadem 
pertin. rell. Ed. H. Schrader. 2 fasce. 
Lex.-8. f. 16.— 

—— ——— ad Odysseam pertin. rell. Ed. 
H. Sehrader. Lex.-8. f 10.— 

Ptolemaei περὶ χριτηρίου xol Irsignsen 
lib Rec. Fr. Hanow. gr.4. f 1.— 

[Scylax.] Anonymi vulgo Scylacis Caryan- 
densis periplum maris interni cum ap- 
pendice. Bec. B. Fabricius, Ed. 11. 
Jf. 1.20. 

Seriptorum Graecorum qui christ. impugn. 
relig. quae supers. Fasc. III: luliani 
imp. contra Christianos quae supers. Ed. 
C. L Neumann. Insunt Cyrilli Alex. 
fragmm. Syriaca ab E. Nestle edita. 
KK 6.— 

Sophoclis erg et fragmm. Red. 6. 
Dindorf. 4. μέ 5.— 

—— ——— Recc. et explann. E. Wunder et 
N.Wecklein. 2 voll “μά 10.80. 

Philoctetes. Ed.IV. 41.50. — Oedipus 
Rex. Ed. V. 41.50. — Oedipus Colo- 
neus. Ed. V. //.1.80. — Antigona. Ed. V. 
Jf. 1.50. — Electra. Ed. IV. (1.80. — 
Aiax. Ed. III. 4 1.20. — "Trachiniae. 
Ed. HI. “κα 1.50. 

—— Kónig Oidipus. Griechisch ἃ. deutsch 
m. Kommentar von F. Ritter. Jf 5.— 

—— Antigone. Griech. u. deutsch hrsg. v. 
AÀ.Boeckh. Nebst2 Abhandl üb. diese 
"Tragódie. (Mit Portrüt Aug. Boeckha.) 
9. Aufl. μά 4.40. 

Staatsvertrüge des Altertums. Hrsg. v. 
R.von 8eala. I. Teil  8.— 

Stoicorum veterum fragmenta. Ed. J.v. 
Arnim. Voll (8.— ΟἹ]. 11. μέ 14.— 
Vol IIL μά 12.— Vol IV. Indices 
[In Vorb.] : 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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Theodoros, der h. Theodosios: s. Theo- 

dosios. 
[Theodosios.] D. heil Theodosios. Schrif- 

ten d. Theodoros u. Kyrillus, hrsg. von 
H.Usener. ἐκ 4.-- 

Theophanis chronographia. Rec. C. de 
Boor. 2 voll — 

Theophrasts Charaktere. Hrsg. v. d. 
Philol. Gesellschaft zu Leipzig. δέ 6.— 

Thucydidis historiae. Recens. C. Hude. 
Tom. I: Libri I—IV. “κέ 10.— 
— II: Libri V—VIII. Indices. J(12.— 

—— de bello Peloponnesiaco 1]. VIII. 
Explann. E. F. Poppo et I. M. Stahl 
4 voll. [8 sectiones.] “δά 22.80. | 

Lib. 1. Ed. IIL 4 4.50. — Lib. 2. 
Ed. 11. “ΜΚ 3.—. — Lib.3. Ed. 11. 4 2.40. 
— Lib. 4. Ed. II. 4 2.10. — Lib. 5. 

Ed. II. (2.40. — Lib. 6. Ed. II. Jf 2.40. 
— Lib. 1. Ed. IL. οἱ 2.10. — Lib. 8. 
Ed. Il. 2.510. 

Tragicorum Graecorum fragmenta. Rec. 
À. Nauck. δᾶ. 1. οἱ 36.-- 

b) Lateinische 

Anecdota Helvetica. ^ Rec. H. Hagen. 
Lex.-8. 4 19.— 

Aurelii imp. epistt.: s. Fronto, ed. Naber. 
Averrois paraphrasis in l. poeticae Aristo- 

telis. ΕΔ. F. Heidenhain. Ed.IL (1 — 
Aviani ever Ed.G.Froehner. gr. 12. | 

Jt 1.2 
(Caesar-]: Polionis de b. Africo comm.: 

s. Po 
Caesii Basel, Atilii Fortunatiani de metris | 

H. Rec. H. Keil gr. 4. Jf 1.60 
Catonis praeter libr. de re rust. quae ex- 

tunt. Rec. H. Jordan. 
agri cult. l., Varronis rer. rust. | 

H. IH. Rec. H. Keil 3 voll “κά 33.40. 
Vol. 1. Fasc.I. Cato. J£ 2.49. 
— 1 — ΤΙ. Varro. JK.6.— 
— IL — I Comm. in Cat. /46.— 
— IL — II. Comm.in Varr. / 8.— 
— HL — I Ind. in Cat.  3.— 

— III. — IL. Ind. in Varr. K 8.— 
Catulli l. Recensuit et interpretatus est | 
Aem. Baehrens. 2 voll ὑί 16.40. 
Vol. I. Ed.II cur. K. P. Schulze. J£4.— 
— lI. Commentarius. 2 fasce. Jf. 12.40. 

nen, M. Tullii, epistularum 11. XVI. 
Ed. L. Mendolssohn. Acc. tabulae 
chronolog. ab Aem. Koernero et Ὁ... 
E. Sehmidtio confectae. δά 12.— 

—— ad M. Brut. orator. Rec. F. Heer- 
degen. JK 3.20. 

—— Paradoxa Stoleor., academic. rel. 
cun Lucullo, Timaeus. Ed. O. Plasberg. 
Fasc. I. «Καὶ 8.— 

—— de naf. deor., de divinat., de Rec 
Ed. O. Plasberg. Fasc. IL. [U.d. Pr] | 

À. Ausgaben grisclischar id lateinischer Sehriutelle 
t 

Urkunden, gricehische, d. PspYiéaéémil- 
lung zu Leipzig. I. Band. Mit Beitrágen 
von U.Wilcken herausg. von L. Mitteis. 
Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 4. 4 28.— 

*[——] Chrestomathie griechischer Papyrus- 
urkunden. Von L. Mitteis u.U.Wilecken. 
[U. ἃ. Pr..] 

Xenokrates. Darstellg. d. Lehre u. Sammlg. 
d. ente. V. R. Heinze. Jf 5.60. 

Xenophontis hist. Graeca. Rec. O. K eller. 
Ed. maior. JK 10.— 

Xenophontis opera omnia, recensita et 
commentariis instructa. 

De Cyri Minoris expeditione lL VII 
(Anabasis) rec. R. Kühner. 2 partt. 
Pars I. 4 1.80. [Pars II vergr.] 

Oeconomicus, rec. L. Breitenbach. 
Kt 1.50. 

Hellenica, rec. L. 
2 partt. Jf 6.60. 

Pars LI Libri I et II. Ed. II. J£ 1.80. 
— IL Libri III— VII. .K. 4.80. 

Breitenbach. 

| Zosimi historia nova. Ed. L. Mendels- 
sohn. .fK10.— 

fSehriftsteller. 

[Ciceronis] ad Herennium ll. YI:s. Corni- 
ficius und [Herennius]. 

—— 9. Tal, rell. Rec. Fr. Buecheler. 
At. 1.6 

Claudiani carmina. Rec. L. Jeep. 2 voll 
Kt. 20.40. 

! Commentarii notarum Tironianarum. Cum 
prolegg., adnott. crit. et exeget. notarumque 
indice alphabet. Ed. Guil Sehmitz. 
[132 autograph. Tafeln.] Folio. In Mappe 
Jt 40 

Corniflci rhetoricorum ad €. Herennium ll. 
YIII. Rec. et interpret. est C. L. Kayser. 
Jt 8.— 

Corpus glossarior. Latinor. 3 G. Loewe 
incohatum ausp litterarum 
regiae Saxonicae comp., rec., ed. G. Goetz. 
1 voll. Lex.-8. 
Voll. [In Vorb.] 
— II. Glossae Latinograecae et Graeco- 

latinae. Edd. G. Goetz etG.Gunder- 
mann. Ácc. minora utriusque linguae 
glossaria. Adiectae sunt 3 tabb. photo- 

.typ. 44 20.— 
— II. Hermeneumata Pseudodositheana. 

Ed. G. Goetz. Acc, hermeneumata 
medicobotanica vetustiora. 4 22.— 

— IV. Glossae codicum Vaticani 3321, 
Sangallensis 912, Leidensis 67 F. Ed. 
G. Goe&z, J 20.— 

— V. Placidi liber glossarum, glossaria 
reliqua. Ed. G. Goetz. οκ 22.— 

— VI. Thesaurus glossarum emenda- 
tarum. Conf. G.Goetz. 2 fasec. je 
AK. 18.— 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 



3. Einzeln erschienene Áusgaben. 

Corpus glossarior. Latinor. a G. Loewe 
incohatum auspiciis Societatis litterarum 
regiae Saxonicae comp., rec., ed. G. Goetz. 

Vol.VII 'lhesaurus gloss. emendatarum. 
Conff. G. Goetz et G. Heraeus. 
9 fascc. Fasc.I. μέ 24.—  Fasc.II. 
A. 12.— 

Didascaliae apostolorum fragmenta Vero- 
nensia Latina. Acc. canonum qui 
apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. 
Prim. ed. E. Hauler. Fasc. I. Prae- 
fatio, fragmenta. Mit 2 Tafeln. Jf 4.— 

Ennianae poesis reliquiae. Rec. I. Vahlen. 
E 

Exuperantius, Epitome. Hrsg. v.G.Land- 
grafu.C. Weyman. f. —.60. 

Fragmentum de iure fisci. Ed. P. Krueger. 
AK. 1.60. 

οὐλὴ et M. Aue imp. epistulae. 
Rec. S. A. Naber. f 8.— 

*——- Ed. H. Hauler. [In Vorb.] 
Gediehte, unedierte lateinische, hrsg. von 

E. Baehrens. 1.20. 

Glossae nominum. Ed. G. Loewe. Acc. 
eiusdem opuscula  Sioteoura phios. coll. a 
G. Goetz. i 

Grammatici Latini ex rec. H. Keil 7 voll. 
Lex.-8. 4f. 139.20. 
Vol I. Fasc.1. Charisii ars gramm. 

ex rec. H. Keil. [Vergr.] 
— Il. Fasc.2. Diomedis ars gramm. 

ex Charisii arte gramm. excerpta ex 
rec. H. Keil f 10.— 

— IL. Fasc.1e0t 2. Prisciani institu- 
tiones gramm. ex rec. Hertz. 
Vol 1. [Vergr] 

— II. Fasc.1. Prisciani institutiones 
gramm. ex rec. M. Hertz. Vol. II. 
JI. 12.— 

— IHL Fasc. 2. Prisciani de figuris 
numerorum, de metris Terentii, de 
praeexercitamentis  rhetoricis libri, 
institutio de nomine et pronomine et 
verbo, partitiones duodecim versuum 
Aeneidos principalium, accedit Pri- 
sciani qui dic. liber de accentibus ex 
rec. H. Keil. [Vergr.] 

— IV. Fasc.1. Probi catholica, insti- 
tuta artium, de nomine excerpta, de 
ultimis syllabis liber ad Caelestinum 
ex rec. H. Keil — Notarum later- 
culi edente Th. Mommsen. ff. 11.— 

— IV. Fasc.2. Donati ars grammatica, 
Marii Servii Honorati commen- 
tarius in artem Donati, de finalibus, 
de centum metris, de metris Horatii, 
Sergii de littera, de syllaba, de pedi- 
bus, de accentibus, de distinctione 
commentarius, explanationes artis 
Donati, de idiomatibus ex rec. H. 
Keil 4 8.— 

b) Lateinische Schriftsteller. 19 

Grammatici Latini exr ec. H. Keil. 
Vol.V. Fasc.1. Cledonii ars gramm., 
Pompeii commentum artis Donati, 
excerpta ex commentariis in Dona- 
tum ex rec. H. Keil. μέ 9.— 

— V. Fasc. 2. Consentius, Phocas, 
Eutyches, Augustinus,  Palaemon, 
Asper, de nomine et pronomine, de 
dubiis nominibus, Macrobii excerpta 
ex rec. H. Keil μά 10.— 

— VI. Fasc.1. Marius Victorinus, 
Maximus Victorinus, Caesius Bassus, 
Atilius Fortunatianus ex rec. H. Keil. 
Jt 9.— 

— VI. Fasc.2. Terentianus Mau- 
rus, Marius Plotius Sacerdos, Rufi- 
nus, Mallius Theodorus, fragmenta et 
excerpta metrica ex rec. H. Keil. 
AK. 14.— 

— VII. Fasc.1. Scriptores de ortho- 
graphia Terentius Scaurus, Velius 
Longus, Caper, Agroecius, Cassiodo- 
rius, Martyrius, Beda, Albinus ex rec. 
H. Keil οἱ 10.— 

— VIL Fasc. 2. Audacis de Scauri 
et Palladii libris excerpta, Dosithei 
ars gramm., Arusiani Messéii 
exempla elocutionum, Cornelii 
Frontonis liber de differentiis, 
fragmenta gramm., index scriptorum 
ex rec. H. Keil. lé 11.20. 

Supplementum continens anecdota Hel- 
vetica ex rec. H. Hagen. Lex.- 8. 
Jt 19.— 

[Herennius.] Incerti auctoris de ratione 
dicendi ad C. H. 1]. IV. ΓΜ. Tulli Cice- 
ronis ad Herennium libri VL] Rec. 
F. Marx. ὑέ 14.— 

Historicorum Romanorum reliquiae. Ed. 
H. Peter. 2 voll μά 28.— s 

Horatii opera. Rec O. Keller et A. 
Holder. 2 voll gr. 8. 

Vol. I Carmina, epodi, carmen saec. 
Iterum rec. O. 'K eller. Jf. 19.— 

[Vol. II vergr.] 
—— —— ——— Editio minor. δά 4.— 

—— carmina. 
Jt. 2.40 3.60. 

—— Satiren. Kritisch hergestellt, iastrisch 
übersetzt ἃ. nit Kommentar versehen von 
C. Kirchner αἱ W. S. Teuffel. 2 voll 
"Kt. 16.40. : 

—— ——— Lat. ἃ. deutsch m. Erlüuter. von 
L.Dóderlein. JJ 1.— 

——— ——— siehe auch: Satura, v. Blümner. 

—— Episteln. Lat. u. deutsch m. Erlàáut. 
von L.Dóderlein. [B. I vergr.] B. II. 
AK 3.— 

—— SBrieje, im SSeràmaf) ber liridjtift ber. 
E usd Ew 9L. Bacmeifter τι. D. feller. 

. 0. 

Rec. L. Mueller. 16. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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Institutionum et regularum iuris Romani 
syntagana. Ed. R. Gneist. Ed. II. (5.20 

[Iuris consulti.] Kalb,W., Roms Juristen 
nach ihrer Sprache. A 4.— 

Iuvenalis saturae. Erkl. v. A. Weidner. 
9. Aufl. f 4.40. 

—— —— — siehe auch: Satura, v. Blümner. 

md Scholia in L. bellum civile 
. H. Usener. Pars I. f 8.— [Fort- 

codi erscheint nicht.] 
Lucilil carminum reliquiae. Rec. F. Marx. 
Vol.L: Proleg. testim., fasti L., carm. rel., 
indices, tab. geogr. J 8.— 10.60. 

—— — — Vol. II. (Komment.) A. 14.— 17.— 

Nepotis quae supersunt. Ed. C. Halm. 
“Κὶ 2.40. 

Nonii Marcelli compendiosa doctrina. 
Emend. et adnot. L. Mueller. 2 partt. 
Jt. 32.— 

Novatiani epist. de cibis Iudaicis. Hrsg. 
v.G Landgraf u. C. Weyman. 1.20. 

Optatiani Porfyrii carmina. Rec. L. 
Mueller. . 3 60. 

Orestis tragoedia. Ed. L Maehly. 16. 
Jt 1.20. 

Ovidii ex Ponto ll. Ed. O. Korn. .K. 5.— 
—— Elegien der Liebe. Deutsch von 

H. Oelschlàáger. 2. Aufl  Min.-Ausg. 
Jt 2 40 3.20. 

Persius, siehe: Satura, v. Blümner. 
Phaedri fabulae Aesopiae. Ed. L. Müller. 

t. 
Placidi "t Rec. et illustr. A. Deuer- 

ling. ὦ 2.8 
Plauti Psi στῆ Recensuit, instrumento 

eritico et prolegomenis auxit F. Rit- 
Schelius sociis operae adsumptis G. 
Loewe, G. Goetz, F. Schoell 4 tomi. 
JK. 923.20. 

Tom. I fasc. 1. "Trinummus. Rec. F. 
Ritschl Ed. III cur. F. Schoell 
«ἈΚ 5.60. 

— I fasc IL. Epidicus. Rec.G.Goetz. 
Ed. II. A 4.— 

— 1 fasc. III. Curculio. Rec. 6. Soste. 
)K 2.490. 

— I fasc. IV. Asinaria. Recc. G. lasts 
et G. Loewe. f. 3.60. 

— I fasc. V.  Truculentus. Rec. F. 
Schoell . 4.80. 

— II fasc. L Aulularia. Rec. G. Goetz. 
Kt 2.40. 

— II fasc. II. Amphitruo. Recc. G. 
Goetz et G. Loewe. Jf. 3.60. 

— Il fasc. III. Mercator. Rec. F. 
Ritschl Ed. IH cur. G. Goetz. 
Jt. 8 60 

— Il fasc. IV. Stichus. Rec. F. Ritschl. 
Ed. II cur. G. Goetz. .K 3.60. 

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

Plauti comoediae. 
Tom.II fasc.V. Poenulus. Recc. F. Rit- 
schelii schedis adhibitis G. Goeta 
et G. Loewe.  5.— 

— III fasc. L  Bacchides. Rec. F. 
Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. 
Jt 4.— 

— III fasc. IL Captivi. Rec: F. Schoell. 
“Ἅ 4.— 

— III fasc. III.  Rudens. Rec. F. 
Schoell. J 5.60. 

— III fasc. IV.  Pseudolus. Rec. F. 
Ritschl Ed/II eur G. Goetz. 
Kt. 5.60. 

— III fasc. V. Menaechmi. Rec. F. 
Ritschl. Ed. II cur. F. Schoell. 
Kt. 5.60. 

— IV fasc.I. Casina. Rec. F. Schoell. 
Jt. 5.60. 

— IV fasc. II. Miles gloriosus. Rec. 
F. Ritschl Ed.II cur. G. Goetz. 
Jt. 6.— 

— IV fasc. III. Persa. Rec. F. Ritschl. 
Ed. II cur. F. Schoell . 5.60. 

— IV fasc. IV. Mostellaria. Rec. F. 
Ritschl. Ed. II cur. F. Schoell. 
Jt 6.— 

— IV fasc. V. Cistellaria. Rec. F. 
Schoell Acc.deperditarum fabula- 
rum fragmenta 8 G. Goetz recensita. 
Kt 5.60. 

—— ——— Ex rec. — crit. F. Ritschl. 
[Vergriffen auBer:] 

Tom. L Pars 3. Bacchides. οἱ 3.— 
— III. Pars 1. Persa. A 3.— 
— II Pars 2. Mercator. JA. 3.— 

— — —— Scholarum in usum rec. F. Ritschl. 
[Vergr. auBer:] 
Bacchides, Stichus, Pseudolus, Persa, Mer- 
cator. Einzeln je JK& —.50. 

—— miles gloriosus. Ed. O. Ribbeck. 
“ 2.80. 

Polemiisilvii laterculus. Ed. Th. Momm- 
sen. Lex-8. ἐξ —.80. 

Polionis de bello Africo comm. Edd. E. 
Wolfflin et A. Miodoáüski. Adi est 
tab. photolithograph. € 6.80. 

[Probus.] Die Appendix Probi. 
W Heraeus. 1.20 

Psalterium, das tironische, der Wolfen- 
bütteler Bibliothek. Hrsg. v. Kgl. Steno- 
graph. Institut zu Dresden. Mit Einleitung 
und Übertragung des tiron. Textes von 
O. Lehmann. .. 10.— 

Quintiliani institutionis orator. ll. XII. 
Rec. C. Halm. 2 partes. eos vergr.] 
Pars II: Libb. VII—XII. (Καὶ 9.— 

Rhetores.Latini minores. Ed. C. Haim. 
Lex.-8. 2 fasce A 17.— 

Saliarium carminum rell. Ed. B. Mauren- 
brecher. [Vergr.] 

Hrsg. v. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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9. Einzeln erschienene Ausgaben 4. Meisterwerke der Griechen und Rómer. 

Sallusti Crispi quae supersunt. 
Rud. Dietsch. 2 voll. [Vol I vergr.] 
Vol. II: Historiarum rell. Index. 4. (.20. 

—— historiarum fragmenta. Ed. Fr. 
Kritz. 4 9.— 

—— historiarum rell. Ed. B. Mauren- 
brecher. 

Fasc. I. Prolegomena. 4. 2.— 
Fasc. II. Fragmenta argumentis, com- 

mentariis, apparatu crit. instructa. 
Acc. indices. 4. 8.— 

Satura. Ausgew. Satiren d. Horaz, Persius 
u. Juvenal in freier motr. Übertragung von 
H. Blümner. μέ 5.— 5.80. 

Scaenicae Romanorum poesis fragmenta. 
Rec. O. Ribbeck 2 voll. Ed. IL /(23.— 

Vol L Travicorum fragmenta. ( 9.— 
— IL Comicorum fragmenta. Jf 14.— 

Servii grammatici qui fer. in Vergilii 
carmina commentarii. Recc. G. Thilo 
et H. Hagen. 8 voll. 

Vol I fasc. 1, In Aen. I—III comm. 
Rec. G. Thilo. 4 14.— 

— 1 fasc. ILL In Aen. IV—V comm. 
Rec. G. Thilo. 4 10. -- 

— llfasc. lL In Aen. VI—VIII comm. 
Rec. G. Thilo.  10.— 

— II fasc. II. In Aen. IX—XII comm. 
Rec. G. Thilo. 4 10.— 

— ΠῚ fasc. I. In Buc. et Georg. comm. 
Rec. G. Thilo. Jf 10.40. 

— ΠΙ fasc. IL. App Serviana. Jf. 20.— 
[— III fasc. III (Indices) in Vorb.] 

Staatsvertrüge des Altertums. Hrsg. v. 
R.von Scala. 1. Teil μά 8.— 

Statii silvae. Hrsg. von Fr. Vollmer. 
«KK. 16.— 

—— Thebais et Achilleis cum scholiis. 
Rec. O. Müller. Vol I: Thebaidos ll. 
I—VI. οὶ 8.— [Fortsetzung erscheint 
nicht.] 
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Suetoni Tranquilli opera. Rec. M.Ihm. 
8 voll. Vol.I: de vita Caesarum libri VIII. 
[Mit 8 Tafeln.] 4 12.— 15.— 

Symmachi relationes. Rec. Guil Meyer 
Kt. 1.60. 

Syri bus Vd Rec.Guil.Meyer. 2.40. 
Rec. E. Woelfflin. .. 8.60. 

Taciti de origine et situ Germanorum 1. 
Rec. A. Holder. 2 

—— dialogus de oratoribus. 
Baehrens. f 2.— 

"Terentii comoediae. Hrsg. von M: Warren, 
E. Hauler und R. Knauer. [In Vorb.] 

[Tiro.] Comm. not. Tir. ed. Schmitz, 
siehe: Commentarii. 

[——] Das tiron. Psalterium, siehe: Psal- 
terium. 

Varronis saturarum Nonipponpum rell. 
Rec. A. Riese. 

—C rerum rusticarum. n. IH, rec. Keil, 
siehe: Cato. 

—— antiquitatum rer. divin. ll. I. XIV. 
XV. ΧΥ͂Ι. Praemissae sunt quaestt. Varr. 
Ed. R. Agahd μέ 9.20. 

Edd. G. Gótz et 
Fr. Schóll, K 10 — 12.50. 

Vergilii Maronis opera app. crit. in artius 
contracto iterum rec. O. Ribbeck. IV voll. 
“4. 22.40. 

Vol 1. Bucolica et Georgica. 4f. 5.— 
— IL Aeneidos libri I—VI. μέ 1.20. 
— II. Aeneidos libri VII—XII. 4f. 1.20. 
— IV. Appendix Vergiliana. 4 3.— 

—— ——— Ed. lL [Vergriffen auBer:] 
VoL III. Aeneidos lib. VII—XII (.8.— 

IV. Appendix Vergiliana. 4 5.— 
—— Jjugendverse und Heimatpoesie Ver- 

gils. .Erklárung des Catalepton. Von 
Theodor Birt. 3.6) 4.20. 

[---Ἰ Scholia Bernensia ad penu: Buc. 
et Georg. Ed. H. Hagen. 46 

Yolusii Maeciani distri. ,Pirtlun, 
Ed. Th. Mommsen. ( — 

Rec. Aem. 

4. Meisterwerke der Griechen und Rómer in kommentierten 
Ausgaben. [gr. 8.] 

Die Ausgaben beabsichtigen, nicht nur den Schülern der oberen Gymnasialklassen, 
sondern auch angehenden Philologen sowie Freunden des klassischen 
Altertums, zunüchst zu Zwecken privater Lektüre, verlügliche und die neuesten Fort- 
schritte der philologischen Forschung verwertende Texte und Kommentare griechischer 
uud lateinischer, von der Gymnasiallektüre selten oder gar nicht be- 
rücksichtigter Meisterwerke darzubieten. 

I. Aischylos? Perser, von H. Jurenka.| IV. Lysias? Reden geg. Eratosthenes und 
2 Hefte. f. 1.40 pu d. Ülbaum, von E.Se wera.2 Hefte. 

, 1.2 
n TOREM ἌΝΕΜΟΝ won δ. Mesk. | vc Ausgeviühlte Briefe Ciceros, von 

E.Gschwind. 2 Hefte. μέ 1.80. 
III. Auswahl a. d. róm. Lyrikern (m.griech. | VI. Amor und Psyche, ein Mürchen des 

Puqach von H. Jurenka. 2 Hft. apueium, von F. Norden 2 Hefte. 
JK. 1.40. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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VII. Euripides, Iphigenie in vut von 
K.Busche. 2 Hefte. υΚ 1 

VIII Euripides, Kyklops, v. N. Wecklein. 
2 Hefte. «Κὶ 1.— 

*IX. Briefe des jüngeren Plinius, von 
R.C.Kukula. 2. Aufl. 2 Hefte. //£2.20. 

Ausgaben auc. und lateinischer Schriftsteller. 

x. Lykurgos* Rede gegen χορδάς 
von E.Sofer: 2 Hefte. Jf 1.80. 

ΧΙ. Plutarchs Biographie "acia o 
von J. Simon. 2 Hefte. (1.60. 

XII. Tacitus? m v. R. Dienel. 
2 Hefte. 3 

9. B. 6. Teubners Schulausgaben griechischer und lateinischer 
Klassiker mit deutschen erklürenden Anmerkungen. [gr. 8.] 

Bekanntlich zeichnen diese Ausgaben sich dadurch aus, daB sie das Bedürfnis 
der Schule ins Auge fassen, ohne dabei die Ansprüche der Wissenschaft un- 
berücksichtigt zu lassen. Die Sammlung enthült fast alle in Schulen gelesenen 
Werke der klassischen Schriftsteller. 

"- a) Griechische Schriftsteller. 

Aeschylus? Agamemnon. Von R. Enger. | Demosthenes? ausgewühlte Reden. 
Heft II. Abt.1: V. Redeüberden Frieden. 8. Aufl, von Th. Plü8. οἱ 2.25 2.175. 

—— Perser. Von W. S. et Ὁ 4. Aet 
von N. Wecklein. ὠέ 1.50 

—— Prometheus. 
ὃ. Aufl. JK 1.80 2.25. 

—— —— Von L.Schmidt. υἱέ 1.20. 

—— die Sieben geg. Theben. Von N 
Wecklein. 1.20 1.50. - 

—— die Schutzflehenden. Von N. Weck- | 
lein. μά 1.60 2.— 

—— Orestie. Von N. Wecklein. J 6.— | 
Daraus einzeln: I. Agamemnon. II. Die | 

IIL. Die Eumeniden. | Choephoren. 
: je μά 2.— 

ArMtógkaner Wolken. Von W.S. Teuffel | 
2. Aufl, von O. Kaehler. Jf 2.70 3.90. | 

Aristoteles, der Staat der Athener. Der| 
historische  Hauptteil (Kap. I—XLI).| 
Von K. Hude. ξ —.60 —.85. 

Arrians Anabasis. Von K. Abicht. 2 Hefte. 
I. Heft. L. I—III M. Karte. JA 1.80 9.25. | 
II. Heft. 

- “Κ 4.05 5.— 

j Demosthenes! ausgewühlte Reden. 
E. O. Rehdantz u. Fr. Bla&. 
E JK. 6.60 8.55. 

- L Teil A.u.d. T.: IX Philipp. Reden. 
: 2 Hefte. «Κ(ὶ 4.10 6.05. 

Heft I: I—IIIL  Olynthische Reden. 
n IV. Erste Rede geg. Philippos. 9. Aufl., 

von K.Fuhr. 1.40 1.80. 

Von 

2 "Teile. 

Von N. Wecklein.| 

L. IV—VIIL 4 2.25 2.75. 

] VI. Zweite Rede gegen Philippos. 
| VII. Hegesippos! Rede über Halonnes. 

VIIL, Rede über die Angelegenheiten 
im Cherrones. IX. Dritte Rede gegen 
Philippos. 6. Aufl, von Fr. Bla&. 
IK. 1.50 2.— 

— II. Abt. 2: Indices. 4. Aufl, von 
Fr. BlaB8. Καὶ 1.80 2.95. 

ἘΠῚ. Teil. Die Rede vom Kranze. 2. Aufl. 
Von K. Fuhr. .K 2. 40 2.90. 

| Euripides" ausgewühlte Tragódien. Von 
| N.Wecklein. 

ἯΙ Bdch. Medea. 4.Aufl. 41.80 2.25. 
IL Bdch. Iphigenia im 'Taurierland. 

8. Aufl. Jf 1.60 2.10. 
| III. Bdch. Die Bacchen. 2. Auf. 

“4 1.60 2.10. 
IV. Bdch. Hippolytos. 2. Aufl £1.80 

2.25. 
| V. Bdch. Phónissen. f 1.80 2.25. 

VI. Bdeh. Electra. ἱᾷκ 1.40 1.80. . 
VIL Bdch. Orestes. οἱ 1.60 2.— 
VIIL Bdch. Helena. JK 1.60 2.— 
*IX. Bdch. Andromache. [U.d. Pr.] 

Herodotos. "Von K. Abicht. 5 Bünde. 
JA. 12.50 16.— 

h Band 1. Heft 1. Buch I nebst Ein- 
leitung u. Übersicht über den Dialekt. 
5. Aufl. JK 2.40 2.90. 

Band I. Heft2. B.IH. 3.A. 41.50 2.— 

IL Hefti1. B.III. 8. A. (1.50 2.— 

IL Heft2. B.IV.3.A. “1.580 2.— 

IIL B.V u. VI. 4. A. J( 2.— 2.50 

IV. B.VIL M.2K.4. A. £1.80 9.30 
V. Buch VIII u. IX. Mit 2 Karten. 

4. Aufl. αὶ 1.80 2.30. : 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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δ. Schulausgaben mit deutschen erklüárenden Anmerkungen. 

Homers Ilias, erklürt von J. Là Roche. 
6 Teile. 

Teil I. Ges. 
— ΤΙ. Ges. 5— 8. 
— II. Ges. 9—12. 
— IV. Ges.13—10. 

1— 4. 3. Aufl. J£. 1.50 2.— 

8. Aufl. (1.5 
3. Aufl. 1.50 2. — 

V. Ges.1;7—20. 2. Aufl. [Vergr.] 
— "VI. Ges.21—24. 2. Aufl. [Vergr.] 

—— —— Non K. Fr. Ameis u. C. Hentze. 
2 Bünde zu je 4 Heften. 
Band L H.1. Ges. 1— 3. 6. A. f. 

I. H.2. Ges. 4— 6. 6. A. 
.1/2 zusammen in1B 
.9. Ges. 1— 9. 5. A. 
.4. Ges. 10—12. 5. A. 
.9/4 zusammen in 1 Band 
. 1. Ges. 183—105. 4. A. JC 1. 
. 9. Ges. 16—18. 4. A. JE 1. 
.1/2 zusammen in 1 Band K. 3.20 

E B £g 

.9. Ges. 19—21. 4. A. (1.20 1.70 

. 4. Ges. 292—924. 4. A. //.1.60 2.20 
II. H. 3/4 zusammen in 1 Band μά 3.60 

—— Anhang. $8 Hefte. 

Ges. 1— 3. 3. Aufl. 

HEBHHHHBHH: 
VETILDE T2 

Heft 1. 

. Ges. 13—15. 

. Ges. 16—18. 
. Ges. 19—21. 
. Ges. 22—24. μέ 1. 80 2; 30 

—— 4dyssee. Von K. Fr. Ameis und 
C. Hentze. 2 Bünde. 

Band I. H.1. Ges. 1—6. 12. A. /( 1.80 2.830 
I. H. 2. Ges. 7—12. 11. A. £1.80 2.30 
I. H.1/2 zusammengeb. Jf. 4.20 

II. H. 1. Ges. 18—18. 9. A. v. P. Cauer. 
Jt 1.60 2.— 
IL. H. 2. Ges. 19—24. 10. A. ca. “(1.40 
1.80. [U.d. Pr] 

 — II.H.1/2 zusammengeb. J. 3.35 
—— —— —— Anhang. 4 Hefte. 

Hefti. Ges. 1— 6. 4. Aufl. A 1.50 2.— 
— 2. Ges. 7—12. 3. Aufl. / 1.20 1.70 
— 3. Ges.13—18. 8. Aufl. JA 1.20 1.70 
— 4. Ges. 19—24. 3. Aufl. J 2.10 2.60 

Isokrates' ausgewühlte Reden. Von O.u.M. 
Sehneider. 2 Büándchen. JK 3.— 838.95. 

I. Bündchen.  Demonicus, Euagoras, 
Areopagiticus. 3. Aufl., v. M. Schnei- 
der. 1.20 1.70. 

II. Büándchen. Panegyricus u. Philippus. 
3. Aufl. μά 1.80 2.25. 

Lucians &ausgewühlte Sehriften. 
0.Jacobitz. 3 Bündchen. 
I. Bándchen. Traum. Timon. Prometheus. 

Oharon. 4. Aufl, von K. Bürger. 
Jf 1.50 2.— — [2. u. 8. Bdch. vergr.) 

Lykurgos' Rede gegen Leokrates. "Von 
€. Rehdantz. f 2.25 2.78. 

ν᾽ 

kb EFTCI € τῷ σὺ QU» ca bo 

* 

Von 

3. Aufl. “41.580 2.— 
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ὦ νῷ Anthologie a. d. lyrikern der 
riechen. Von E. Buchholz. 2 Bdchn. 

AK. 4.20 5.20. 
ἘΠ Bàündchen. Elegiker u.Iambographen 

6. Aufl, von R. Peppmüller 
AK. 3.10 2.60. 

ἘΠ. Bándchen. Die melischen und cho- 
rischen Dichter. 5. Aufl., von J. Sitz- 
ler. “ά 2.10 2.60. 

Lysias  ausgew. Reden. "Von H, Froh- 
berger. Kleinere Ausg. 2 Hefte. 

I. Heft. Prolegomena. — ER. gegen 
Eratosthenes. — R. geg. Agoratos. — 
Verteidigung geg. die Anklage wegen 
Umsturzes der demokratischen Ver- 
fassung. — R. f. Mantitheos. — R. 
geg. Philon. 3. Aufl, v. Th. Thal- 
heim. μά 1.80 2.265. 

IL Heft. Reden gegen Alkibiades. — 
R. geg. Nikomachos. — R. üb. d. Ver- 
mógen d. Aristophanes. — R. üb. d. 
Ólbaum. — R. geg. die Kornhündler. 
— R. geg. Theommnestos. — R. f. d. 
Gebrechlichen. — R. geg. Diogeiton. 
2. Auflage, von Th. Thalheim. 
“Μά 1.80 2.26. 

—— ——— —— GróBere Ausgabe. 
[Bd. II u. III vergr.] 

I. Bd. R. geg. Eratosthenes, Agoratos. 
Verteidigung geg. die Anklage weg. 
Umsturzes d. Verfassung. 2. Aufl, 
von G. Gebauer. f. 4.50. 

Platonsausgew.Sehriften.Von Chr. Cron, 
J. Deuschle u. a. 

I. Teil. DieVerteidigungsrede d. Sokrates. 
Kriton. Von Chr. Cron. 11. Aufl, 
von H. Uhle. 4 1.— 1.40. 

IL Teil. Gorgias. Von J. Deuschle. 
5. Aufl., von W. Nestle. Jf. 2.10 2.60. 

III. Teil. 1. Heft. Laches. Von Chr. 
Cron. 5. Aufl. JJ —.'15 1.20. 

III. Teil. 2. Heft. Euthyphron. Von M. 
Wohlrab. 4. Aufl. f —.60 —.90. 

*IV. Teil. Protagoras. Von J. Deuschle 
u. Chr. Cron,..6. A.ufl v. W. Nestle. 

AK. 1.60 9.— 
V. Teil. Symposion. Von A. H u g. 3. Aufl. 

von H.Schóne. Jf. 2.40 3.— 
*VI. Teil. Phaedon. Von M. Wohlrab. 

4. Aufl. μά 1.60 2.10. 
VII. Teil Der Staat. I. Buch. Von M. 
Wohlrab. f —.60 —.90. 

VIII.Teil. Hippias maior. Ed. W.Z illes. 
[In Vorb.] 

Plutarchs ausgew. Biographien. Von 
O.Siefert und Fr. Bla8. 6 Bündchen. 
“4 6.90 9.60. 

I. Büándchen. Philopoemen u. Flamini- 
nus. Von O. Siefert. 2. Aufl, von 
Fr. BlaB8. οκ —.90 1.30. 

3 Bánde. 
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Plutarchs ausgew. Biographien. Von O. 
Siefert und Fr. Bla8&. 

IL Bàndchen. Timoleon u. Pyrrhos. Von 
O. Siefert. 2. Aufl, von Fr. Bla&. 
JC 1.50 2.— 

ἘΠῚ. Bàndchen. Themistokles τι. Perikles. 
VonFr. Bla&. 3. Aufl, v. B. Kaiser. 
“μέ 1.80 2.25. 

IV. Bándchen. Aristides u. Cato. Von 
Fr. BlaB8. 2. Aufl. 4 1.20 1.70. 

V. u. VI. Bündchen. [Vergr.] 

Quellenbuch, histor, zur alten Geschichte. 
I. Abt. Griechische Geschichte. Von |. 
W. Herbst und A. Baumeister. | 
3. Aufl. 1. Heft. [Vergr.] 2. Heft. /(. 1.80 | 
2.30. | 

Sophokles. Von G. WolffundL.Beller- | 
mann. | 
L Teil Aias. 5. Aufl. οἱ 1.50 2.— | 

II. Elektra. 4. Aufl. οκ 1.50 2.— | 
IIL — Antigone. 6. Aufl. 41.50 9.— | 
IV. — Konig Oidipus. 5. Aufl. 1.60 9.— | 

| 
i V. — Oidipus auf Kolonos. [Vergr.] 

Supplementum lect. Graecae. Von C. A. | 
J. Hoffmann. JJ 1.50 2.— 

Testamentum novum (Graece. Von Ἐς. 
Zelle. ὅ Teile. 

T Evangelium d. Mattháus. Von Fr. | 
7Zelle 1.80 2.25. 

IV. Evangelium d. Johannes. Von B.! 
Wohlfahrt. .K 1.50 2.— 

V. Apostelgeschichte. Von B. Wohl- 
fahrt. J 1.80 2.25. 

[Teil II u. III in Vorb.] 

Thukydides. Von G. Bóhme u. S. Wid- | 
mann. 9 Bándchen. .Á 11.— 15.40. | 

1.Bdehn. 1.Bch. 6.Aufl. £1.20 1.10. | 

| 
| 

| 

2. — 2. — 6. — 61.20 1.30. | 
3. — $. — 5. — £1.20 1.30. | 
4 — 4. — 5. — 1.30 1.70. | 

e 

b) Lateinische 

Caesaris belli Gallici libri VII und Hirtii 
liber VIII. Von A. Doberenz. 9. Aufl, 
von B. Dinter. 3 Hefte. κί 2.55 4.— | 

L Heft Buch I—III. M. Einleit. u. Karte 
v. Gallien. J —.90 1.40. | 

IL — Buch IV—VI. οί —.15 1.90. | 
IIL — Buch VII u. VIII u. Anhang. | 

KK —.90 1.40. | 

—— eommentarii de bello civili. Von 
A. Doberenz. 5.Aufl, von B. Dinter. 

JK(. 2.40 2.90. | 

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

—— Kyropiüdie. 

Thukydides. Von G. Bóhme u. S. Wid- 
mann. 

^ Bdchn. t Pa 5. Aufl. Κι 1.20 1.70. 
— δ. — 461.20 1.70. 

« — 1 — 6. — {1.40 1.80. 
8& — 8 .— 5.— 41.20 1.10. 
9. Bdchn. Einleitung u. Register. 5. Aufl. 

“μά 1.20 1.70. 
Xenophons Anabasis. Von F. Vollbrecht. 
Ausgabe m. Kommentar unter d. Text. 

I.Bdchn. B.L IL 10.Aufl. M.2 Figuren- 
taf. ἃ. 1 Karte. Jf 1.40 2.— 

IL — T IV. 9.u.8. Aufl. /.—.90 
1.20. 

IH. — ^ V—VIL 8. Aufl . 1.60 

— —— —— B. I—IV. Text u. Kom- 
mentar getrennt. 

fe M. e. Übersichtskarte. J —.90 

Kommentar. Mit Holzschnitten und 
Figurentafeln. οἱέ 1.35 1.80. 

Von L. Breitenbach. 
2 Hefte. je J 1.50 2.— 
L Heft. Buch I—IV. 4. Auflage, von 

B. Büchsenschütz. 
I. Buch V—VIIL 3. Aufl. 

—— griech. Geschichte. Von B. Büchsen- 
schütz. 2 Hefte. 

ἘΠ Heft. Buch I—IV. 7. Aufl. JK 3.— 2.40. 

IL — Buch V—VIL 5. Aufl. (1.80 2.20. 

—— Memorabilien. Von Raph.Kühner. 
6. Aufl, von Rud. Kühner. //. 1.60 2.20. 

——  Agesilaos.Von O.Güthling.J£1.502.— 
——  Anabasis u. Hellenika in Ausw. Mit 

Einleitung, Karten, Plüánen u. Abbild. Text 
und Kommentar. Von G. Sorof. 2 Bdchn. 

I. Bdchn. Anab. Buch 1—4. 
Text. .K 1.20 1.50. 
Kommentar. 1.20 1.50. 

"II. -ο-  Anab.Buch 5— 1 u. Hellenika. 
Text. οἱ 2.— 2.20. 
Kommentar. f. 1.40 1.60. 

Schriftsteller. 

Ciceronis de oratore. Von K. W. Piderit. 
6. Aufl, von O. Harnecker. 3 Hefte. 
Kt. 4.80 6.25. 

L Heft. Einleit. u. Buch I. J£ 1.80 2.25. 
II Buch II. υἱέ 1.50 2.— 

III. Buch III. M. Indices u. Register 
z. d. Anmerkungen. //£ 1.50 2.— 

Aus Heft III besonders abgedruckt: 
Erklür. Indices ἃ. Register d. Anmerkgn. 
KK. —. 45. 

—— —— ——— 5. Aufl, von Fr. Th. Adler. 
In 1 Band. ἐδί 4.50. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 



Ciceronis Brutus de claris oratoribus. Von 
K. W.Piderit. 3. Aufl, von W.Fried- 
rich. f 2.25 29.75. 

. —— orator. Von K. W.Piderit. 2. Aufl. 
JK 2.— 2.60. 

—— partitiones oratoriae. 
Piderit. Jf 1.— 1.40. 

—— Rede f. S. Roscius. Von Fr.Richter 
u. A.Fleckeisen. 4. Aufl, von G. Am- 
mon. f. 1.— 1.40. 

—— div. in Caecilium. Von Fr.Richter. 
2. Aufl, von A. Eberhard. //(. —.45 —.80. 

—— HBeden gegen Verres. IV. Buch. Von 
Fr. Richter u. A. Eberhard. 4. Aufl. 
von H. Nohl. 4 1.50 2.— 

—— —— VW. Buch. Von Fr. Richter. 
2. Aufl., von Α. Eberhard. “(1.20 1.70. 

—— Rede üb. d. Imperium d. Cn. Pompejus. 
VonFr.Richter. 5.Aufl. von A. Eber- 
hard. μά --- 58 1.20. 

—— Reden g. Catilina. Von Fr. Richter. 
6. Aufl., von A, Eberhard. /(1.— 1.40. 

—— Rede f. Murena. Von H. A. Koch. 
2. Aufl., von G. Landgraf. f. —.90 1.30. 

—— Rede f. Sulla. Von Fr. Richter. 
2. Aufl., von G. Landgraf. /( —.15 1.20. 

—— Rede f. Sestius. Von H. A. Koch. 
2. Aufl., von A. Eberhard. f. 1.— 1.40. 

—— Rede f. Plancius. Von E. Kópke. 
3. Aufl, von G. Landgraf. 1.20 1.70. 

—— Rede f. Milo. V.Fr.Richteru.A.Eber- 
hard. 5.Aufl, von H. Nohl. //1.20 1.60. 

—— ]. u. H. Philipp. Rede. Von H. A. Koch. 
93. Aufl, v. A. Eberhard. μέ 1.20 1.70. 

—— l., IV. u. XIV. Philipp. Rede. Von 
| E. R. Gast. μά —.60 —-.90. 

|. —— Reden f. Marcellus, f. Ligarius u. 
f. Deiotarus. Von Fr. Richter. 4. Aufl, 
von A. Eberhard. μά 1.20 1.70. 

—— Rede f. Archias. Von Fr. Richter 
u. A. Eberhard. 5.AÀufl, von H. Nohl. 
Mf. -—.50 —.80. 

,. —— Rede f. Flaccus. Von A. du MesniL 
JK. 8.60 4.10. 

—— ausgew. Briefe. Von J. Frey. 6 Aufl 
Jt. 2.20 8.— 

—— "Tusculanae disputationes. 
Heine. 2 Hefte. 

I. Heft. Buch I. II. 4. Aufl. /( 1.20 1.70. 

IL. — BuchIII—V. 4. Aufl.//( 1.65 2.15. 

——  €ato maior. Von C. Mei&ner. 
5$. Aufl, von Landgraf. f. —.60 1.— 

—— somnium Scipionis. Von C. Meigner. 
5. Aufl, von G. Landgraf. μέ —.50 

Von K. W. 

Von O. 

.80. 

5. Sehulausgaben mit deutschen erklürenden Anmerkungen. 
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Ciceronis Laelius. Von C. Mei&ner. 2. Aufl. 

—— de finibus bon. et mal. Von H. Hol- 
stein. [Vergr.] 

—— de legibus. 
“Μά. 3.90 4.50. 

—— de natura deorum. Von A. Geste. 
A. 2.40 2.90. 

[—] Chrestomathia Ciceroniana. Ein 
Lesebuch f. mittlere u. obere Gymnasial- 
klassen. Von C. F. Lüders. 3. Aufl, 
bearb. v. O. WeiB8enfels. Mit Titelbild. 
Jt. 2.80. 

[—] Briefe Ciceros u. s. Zeitgenossen. 
Von O. E. Schmidt. I. Heft. /(. 1.— 1.40. 

Cornelius Nepos, siehe: Nepos. 
Curtius Rufus. Von Th. Vogel und A. 
Weinhold. 2 Bándchen. 

I. Bd. B. III—V. 4. A. μέ 2.40 9.80. 
Il. — B. VI—X. 3. A. μά 2.60 83.20. 

— —1: 8. &. Orationes sell. 

[Elegiker.] Anthologie a. d. El. der Rómer. 
Von C.J aco b y. 2. Aufl. 4 Hft. 3.50 5.10. 

1. Heft: Catull. f —.90 1.30. 
92. Heft: Tibull μά —.60 1.— 
3. Heft: Properz. f 1.— 1.40. 
4. Heft: Ovid. f 1.— 1.40. 

*Horaz, Oden u. Epoden. Von C. W.Nauck. 
17. Aufl, v. O. WeiBenfels. ca. f. 2.25 
9.29. . [U. d. Pr.] 

[—] Auswahl a. d. griech. Lyrik z. Gebrauch 
b. d. Erklárg. Horaz. Oden, von Gro&- 
mann. K( —.15. 

—— $Satiren und Episteln. 
A. Krüger. 2 Abteilungen. 

I. Abt. Satiren. 15.Aufl, v.G. Krüger. 
Jf. 1.80 2.830. 

II. —  Episteln. 15. Aufl, v. G. Krüger. 
At. 2.— 2.50. 

—— Sermonen. Von A. Th. Fritzsche. 
2 Bünde. μά 4.49 5.40. 

I. Bd. Der Sermonen ΒΆΘΗ. f. 2.40 2.90. 
II. — Der Sermonen Buch II. /(.2.— 2.50. 

Livii ab urbe condita libri. 

Lib. 1. Von M. Müller.2. Aufl. /( 1.50 2.— 
*Lib. 9. Von M. Müller. 2. Aufl. von W. 

Heraeus. f. 1.50 2. 
3.VonF.Luterbacher.//£1.201.70. 
4.VonF.Luterbacher..//(1.201.70. 
5.VonF.Luterbacher../(1.201.70. 
6.VonF.Luterbacher.//1.201.70. 
1. VonF.Luterbacher./f£.1.201.70. 

Lib. 8. VonF.Luterbacher.//(1.201.70. 
Lib. 9. VonF.Luterbacher.//(1.201.70. 
Lib.10. Von F. Luterbacher. /£1.201.70. 
Lib.21. Von E. Wólfflin. 5. Aufl. 1.20 

1.70. 
Lib.29. Von E. Wólfflin 4.Aufl. /(1.20 

9. Aufl. 

Von A. du Fern. 

Von G. T. 

Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. 

1.70. 
Lib.28. Von F. Luterbacher. 

Jf. 1.20 1.70. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene NN ν 
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Livii ab urbe condita libri. 

Lib.24. Von H. J. Müller. 2. Aufl. f£ 1.35 
1.80. 
Von H.J. Müller. 4 1.20 1.70. 

Von F. Friedersdorff. J 1.20 
1.70. 
Von F. Friedersdorff. ft 1.20 
1.10. 
Von F.Friedersdorff. £41.20 
1.70. 

Lib.29. Von F. Luterbacher. 4J(L1.201.70. 

Lib.30. Von F. Luterbacher. /£1.201.70. 

Nepos. VonJ.Siebelis-Janeovius. 
12. Aufl, von O. Stange. Mit 8 Karten. 
Jt. 1.20 1.70. 

—— Non H. Ebeling. 4 ---. τ. 

Lib. 25. 

Lib. 26. 

Lib. 21. 

Lib. 28. 

——— Ad historiae fidem rec. et usui schola- | 
rum accomm. Ed.E.Ortmann. Editio V. 
KK. 1.— 1.40. 

Ovidii metamorphoses. Von J. Siebelis 
u. F r. Polle.2 Hefte. Bearb. v. O.Stange. 
je 4 1.50 2.— Zus. in einem Band J/. 4.— 
*I. Heft. Buch I—IX. 18. Aufl. Mit Karte. 
II. Buch X—XV. 14. Aufl. 

—— fastorum libri VI. Von H. Peter. 
2 Abteilungen. 

I. Abt. Text u. Kommentar. 4. Aufl. 
Jl. 2.80 8.20. 

IL —  Krit. u. exeget. Ausführungen. 
8. Aufl. μέ —.90 1.30. 

e . ausgew. Gedichte m. Erlüut. für den 
Schulgebr. Von H. Günther. /(1.50 2.— 

Phaedri fabulae. Von J. Siebelis und 
F. A. Eckstein. 6. Aufl, vy. Fr. Polle. 
KK —.15 1.90. 

Plautus' ausgewühlte Komódien. Von 
E. J. Brix. 4 Bdehn. 

1. Bdchn. Trinummus. 5. Aufl, von 
M.Niemeyjer. (1.60 2. — 

ἘΠ.  — Captivi. 6. Aufl , von M. Nie- 
meyer. f. 1.40 1.80. 

HL — Menaechmi.'4. Auflage, von 
M.Niemeyer./.1.— 1.40. 

IV. — Miles gloriosus. 3. Auflage. 
AK. 1.80 2.30. 

Plinius' d. J. ausgewühlte Briefe. 
A. Kreuser. f 1.50 2.— 

Quellenbuch, histor, zur alten Geschichte. 
Abt. Rómische Geschichte. Von 

Von 

AÀ.Weidner. 2.Aufl 1. Heft μέ 1.80 
9.890. 2. Heft. J( 2.40 8.— 3. Heft. 
Jt 2.10 3.30. 

E χες griechlacher ind lateinisuher Schriftsteller. 

AK 1.— 1.40. 
Sallusti Crispi bell. Catil., bell. Iugurth., 

oratt. et epist. ex historiis excerptae. 
Von Th.Opitz. 8 Hefte. μά 2.50 93.20. 

raeus. Jf 2.20 9.80. 
inis 

W. Heraeus. f 2.10 2.60. 
—- Annalen. Von A. Draeger. 2 Bünde. 

Jf 5.10 $7.50. 
I.Band. 1. Heft. (Buch 1u.2.) 7. Aufl., von 

W. Heraeus. f 1.50 
92. Heft. [Buch ET 6. Aufl, 
von F. Becher. JK 1.50 2.— 

2 Hefte: Buch XI—XIII. Buch II. 
XIV—XVI. 4. AufL, von F. 

| Becher. je V 1.35 1.75. 
—— Agricola. Von A. Draeger. 6. Aufl, 

| von W. Heraeus. f —.80 1.20. 
—— dialogus de oratoribus. Von G. An- 
dresen. 8. Aufl. Jf —.90 1.30. 

—— Germania. Von E. Wolff. 2. Aufl 
AK. 1.40 1.80. 

Terentius, ausgewühlte Komódien. Von 
C. Dziatzko. 
*L Bündchen. Phormio. 4. Aufl, von 

E. Hauler. ca. K 2.40 
| 2.90. [U.d Pr] 

| IL. — Adelphoe. 2. Aufl, von R. 
Kauer. μά 3.40 3.90. 

Vergils Aeneide. Von K. Kappes. 4 Hefte. 
I. Heft. Buch I—IIL 6.Aufl.v.M.Fickel- 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 

Quintiliani institut. orat. liber X. Von - 
G. T. A. Krüger. 3. Auf, von G. Krüger. 

*L Heft: Bellum Catilinae. 2. Aufl 

IL — Bellum Iugurthinum. 5. Aufi. 
Jt 1.— 1.40. 

HI — Reden u. Briefe a.d.Historien. 
Jt. —.45 —.80. 

Tacitus' Historien. "Von Κα. Heraeus. 
2 Teile. μέ 4.30 5.10. 

I. Teil. Buch I u. II. 5. Aufl, von W. He- 

Buch III—V. 4. Auflage, von 

scherer. δέ 1.40 1.90. 
' JI. — Buch IV, V, VI. 4. Aufl, von E. 

Wórner.3Abt.je/. —.50—.80.. - 

IL — Buch IV—VI (4. Aufl.) in 1 Band 
At 2.— 3 

IIL — Buch VII—IX. 3. Aufl. J£ 1.20 

IV. — Buch X, XI XII. 3. Aufl, von 
M.Fickelscherer. 3 Abt. je 
A. —.50 —.80. 

IV. — Buch X—XII. 3. Aufl. 3 Abt. in 
1 Band. μά 2.— 

n 
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6. Sehultexte der Bibliotheca Teubneriana^. [gr. 8. geb.] 
Die Schultexte der ,Bibliotheca Teubneriana^ bieten in denkbar 

. bester ÀAusstattung zu wohlfeilem Preise den Zwecken der Schule besonders 
entsprechende, in keiner Weise aber der Tátigkeit des Lehrers vorgreifende, unverkürzte 
und zusaizlose Texte. Sie geben daher einen auf kritischer Grundlage ruhenden, aber 
aller kritischen Zeichen sich enthaltenden, in seiner inneren wie &uBeren Gestaltung 
vielmehr inhaltliche Mostcltaiuhkten zum Ausdruck bringenden ἡ lesbaren' Text. 
Die Schultexte enthalten als Beigaben eine Einleitung, die in abri&artiger Form 
das Wichtigste über Leben und Werke des Schriftstellers sowie über sach- 
lich im Zusammenhange Wissenswertes bietet; ferner gegebenenfalls eine Inhalts- 
übersicht oder Zeittafel (jedoch keine Dispositionen) sowie ein Namenverzeich- 
nis, das auBer geographischen und Personennamen auch sachlich wichtige 
Ausdrücke enthàlt, bzw. kurz erklàrt. 

Demosthenes! neun Philippische| Reden. | Ciceros Rede f. Milo. Von C. F. W. Müller. 
Von Th. Thalheim. f 1.— KK. —. 59. 

Herodot B. I—IY. Von A. Fritsch. /(2.40. | ——- Rede für Archias. Von C. F.W.Müller. 
—— B. Y—IX. Von A. Fritsch. J( 2.— Kt. —.40. 
Lysias ausgew. Reden. Von Th. Thal-| —— Rede für Roscius. Von G. Land- 
heim. K 1.— graf. υκ —.60. 

Thukydides B. 1-1Π|. Von S. Widmann.| —— Reden geg. Verres. IV. V. Von c. F. 
1.80. W. Müller. Kf 1.-- 

Einzeln: Buch I, Buch IL je Jf 1.— | Horaz. Von G. Krüger. υἱέ 1.80. 
—— B. V1—VHI. Von S. Widmann. |pjivius Buch I u. II (u. Auswahl a. Buch 

d ebbex HI u. V). Von K. Heraeus. f 9.— 
Xenophons Anabasis. Von W. Gemoll | LS 5 : 9, 

3. Aufl. μέ 1.60. UE ra XXI—XXHI. Von M. Müller. 
* 60. 

—— Buch I—IV. 3. Aufl. “ 1.10. * 
Ovids Metamorphosen in Auswahl. Von Memorabilien. Von W.G ilbert../(1.10. | O.Stange. Af $.— 

»YonJ |Sallusts Catilinar. Versehwórung. Von Caesar de bello Gallico. Von J. H. Sch malz. | "Th. Opitz. Jf —.58. 
“Με 1.20. 3 

*Ciceros Catilinar. Reden. Von C.F.W.| — Pec Krieg. "Von Th. Opitz, 
Müller. 4 —.55. —.80. 

—— Rede üb. d. Oberbefehl des Cn. Pom- "edes zusammengeb. ἡ 1.20. 
peius. Von C. F. W. Müller. δά —.55. |Vergils Aneide. Von O. Güthling. Jf 9.— 

1. Verschiedene Ausgaben für den Sehulgebrauch. 

[Lyrik.] Lyricorum Graecorum carmina quae ad Horatium pertinent, selecta iterum 
edidit Adolfus GrofBmann. Jf. —.15. 

Opitz, Th., u. A. Weinhold, Chrestomathie aus Schriftstellern der sogenannten alibi 
Latinitàt. Jf 9.80 3.40. 
Auch in 5 Heften: Heft I. 3. Aufl. (1.20. Heft ILA 2 Aufl. /(. —.50, Heft IIB - 

2. Aufl. Jf. —.40, Heft III—V je A. —.60 1.— 

HeftI. Suetonius, Velleius und Florus. | III. Heft. Plinius d. Á. und Vitruyius. 
— IL A. Tacitus,Iustinus, Curtius, Valerius | IV. — Seneca und Celsus. 
— 118. Plinius d. J. [Maximus. | V. — Quintilianus. 

Tirocinium poeticum. Erstes Lesebuch aus lateinischen Dichtern. Zusammengestellt 
und mit kurzen Erlüuterungen versehen von Johannes Siebelis. 18. Auflage, 
von Otto Stange. (1.20. Mit Wórterbuch von A. Schaubach. ὑ 1.60. 

Gicero8 pbilojophijd)e Cidrijten. Shwémabf f. b. | Gicero8 philfojopbijde Cdjrijtem inu eingehen 
GCdjule nebjt einer Ginleitittg in bie &drirt- mit S8orbemertungem itjtv. berjebenen Deften: 
ftellerei Gicero8 wy in bie alte *Bbilojopbie 1. eft: Ginleitung im bie Gdriftitellerei 
Ὁοι $$rofeijor Dr. Ὁ. 28eifBenfel8. “θὲς Gicero8 unb bie pb t PoMolopile 9nit 
GXitelbilb. .4& 9.— 9.60. | Sitelbifb. fart. μέ 
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Wicres ME t €drijten. Gicero8 rfetorijje Cdrijten. giustoafl f. ὃ. 
3. geit offüciis libri IIL tart. |  Gdule ποδί! Ginleitung i. HW re Y c 

bon pror. Dr. D. S HABCRICS “{1.80 2. 
s ΓΙ Cio Maior de senectute. fatt.| ——  ——— in  eingelnen — mit :8orbenter- 

Eu uf. berjebenen Oeften: 
4. de ptm de amicitia. fat. eit: Ginfeitumg im bie rbetorijden - 

80. diriften  Gicero8 Pul einem rif 
5. pnm 'Tuseulanarum disputationum ber Jibetorif. fart. “ὲ 

libri V. fart. “μά —.60. 2. Oeft:: De oratore iuf zu 9tu8- 
6. ejt: De natura deorum libri III pes. mit $Sorbemerfungen unb 

unb de finibus bonorum et malorum nalpjez. fart. Jf 1.— 
I, 9—21. fart. μέ —.30. ΝΣ Orator. aug ir Sext ποδὶ 

1. Seit: De re publica. fart. A —.30. | afpfe. fart. JC 

8. B. G. Teubners Sehülerausgaben griech. u. lat. Schriftsteller. 

[gr. 8. geb.] 
Jedes Bündchen zerfállt in 3 Hefte: 

1. Text enth&lt diesen in übersichtlicher Gliederung, mit Inhaltsangaben 
über den Hauptabschnitten und am Rande, nebst den Karten und Plünen; 

:29. Hilfsheft enthült die Zusammenstellungen, die die Verwertung der 
Lektüre unterstützen sollen, nebst den erlüuternden Skizzen und Abbildungen; 

8. Kommentar enthált die fortlaufenden Erlüuterungen,die die Vorbereitung 
erleichtern sollen. 

2/3. als Erklürungen auch zusammengebunden erhültlich. 

Die Sammlung soll wirkliche ,Schülerausgaben*' bringen, die den Be- 
dürfnissen der Schule in dieser Richtung in der Einrichtung wie der Aus- 
stattung entgegenkommen wollen, in der Gestaltung des , Textes", wie der Fassung 
der ,Erklürungen"*, die sowohl Anmerkungen als Zusammenfassungen 
bieten, ferner durch das Verstándnis fórdernde Beigaben, wie Karten und 
Plüne, Abbildungen und Skizzen. 

Das Charakteristische der Sammlung ist das zielbewu8te Streben nach 
organischem Aufbau der Lektüre durch alle Klassen und nach Hebuny und 
Verwertung der Lektüre nach der inhaltlichen und sprachlichen Seite hin, durch 
Einheit der Leitung, Einmütigkeit der Herausgeber im ganzen bei aller 
Selbstüándigkeit im einzelnen, wie sie deren Namen verbürgen, und ernstes Be- 
mühen, wirklich Gutes zu bieten, seitens des Verlegers. 

Zielund Zweck der Ausgaben sind, sowohl den Fortschritt der Lektüre 
durch Wegrüumung der zeitraubenden und nutzlosen Hindernisse zu erleichtern, 
als die Erreichung des Endzieles durch Einheitlichkeit der Methode und 
planmáfige Verwertung der Ergebnisse zu sichern. 

a) Griechische Schriftsteller. 

Aristoteles (Auswahl) 5.: Philosophen.| Herodot in Auswahl. Von K. Abicht. 
2. Hilfsh. 2. Aufl. Mit 

xit ar i roni Pepe Tes. Abb i. Text. t —.50. | 2/3. Erklürungen. 
1. Text. 9 Auf. JA 1.90. ss quus 2. Aufl. Jt. 2.40. 

2. Hilfsheft. οἱ 1.— |] Text B. Mit Einleitung. 3. Aufl. (9.— 
3. Kommentar. LII 2/3. Erklürungen. Dazu Kommentar. ὃ. Aufl. .K 1.80. 

steif geh. je /(.—.80. .20. Homer. 1: Odyssee. Von O. Henke, 

Zus. in 1 Bd. geb. 1. Text. 2 Bdchn: 8. 1—12. 5. Aufl 
t. 1.40. B 13—394. 4. Aufl. Mit 3 Karten. je 

Epiktet, Epikur (Auswahl), siehe: Philo- JK. 1.60. — B. 1—24 in 1 Band ἐδ 3.20. 
sophen. 9. Hilfsheft. 3. Aufl. M.zahlr. Abb. (2.— 

Herodot in Auswahl. Von K. Abicht. 3. Kommentar. 4. Aufl. 2 Hefte. steif geh. 
1. Text. 5. Aufl M. Karte ἃ. 4 Plünen je με 1.20. Zus. in 1 Bd. geb. JA. 2.— 

im Text. JJ 1.80. Inhaltsübersicht (nur direkt) ./€ —.065. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare, 



8. Schülerausgaben. 

Homer. ΠῚ: Hías. Von O. Henke. 
1. Text. 3. Aufl. 2 Bdchn.: B. 1—13. — 
B.14—24. Mit 3 Karten. je A 2.— 
B. 1—24 in 1 Band X. 4.— 

2. Hilfsheft.2. Aufl. Mitzahlr. Abb. /(2.— 
3. Kommentar. 2 Hefte. steif geh. 

1. Heft. 3. Aufl. Jf. 1.60. 
9. Heft. 3. Aufl. J 1.20. 
Zusammen in 1 Bd. 3.Aufl. geb../( 2.40. 

Lucian (Auswahl) siehe: Philosophen. 
Lysias, Ausgewáühlte Reden. Von M. 
Fickelsceherer. I. Teil. Text. // —.80. 
ἘΠ. Teil Erklürunxen. 0 80. 

Marcus Aurelius (Auswahl), siehe: Philo- 
sophen. 

D PPSPRONT Auswahl a. d. griech. Phil. 
I. Teil: Auswahl aus Plato. Von O. 
WeiBenfels. 

Ausgabe A. Text. 23.AÀufl. v. Grün - 
wald.1.50. Kommentar. ..1.60. 

Ausgabe B (ohne Apologie, Kriton 
und Protagoras) Text. μά 1.10. 
Kommentar. 4 1.10. 

II. Teil: Auswahl aus Aristoteles und den 
nachfolgenden Philosophen (Aristoteles, 
Epiktet, Marcus Aurelius, Epikur, Theo- 
phrast, Plutarch, Lucian). Text. //(.1.20. 
Kommentar. X 1.20. 

Platons Apologie u. Kriton nebst Abschn. 
a.d.Phaidon u.S8ymposion. VonF Rósíger. 
b Lulat steif geh. μά —.80. 

. sheft. //(. 1.— - 
3. Kommentar. steif 8. pacta 

geh. A. —.80. Bd, 
[——] Auswahl, siehe: Philosophen. 
Plutarch (Auswahl), siehe: Philosophen. 
Sophokles* Tragódien. Von C. Conradt. 

1. Text: 1. Antigone. 2. Auflage. Mit 
Titel»ild. υἱέ —.70. II. Kónig Odipus. 
9. Aufl. μέ —.80. III. Aias. Jf —.80. 
Text | u. II zus-geb. “μέ 1.10. 

2. Hilfsheft. 2. Auf. κά —.70. 
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Sophokles? Tragódien. Von C. Conradt. 
ὃ. Kommentar: l1. Antigone. 2. Aufl 

Jf. —.30. II. Kónig Odipus. 2. Aufl. 
JL —.10. III. Alas. οὶ —.50. 

T. Erklürungen (Hilfsheft u. Kommentar 
u. II zus.-geb ) .. 1.60. 

Theophrast (Auswahl), $.: Philosophen. 
Thukydides i. Ausw. Von E. Lange. 

1l. Text. 2. Aufl. Mit Titelbild ἃ. 3 Karten. 
Jt. 2.40. 

2. Hilfsh. Mit i i 
Text. υκ —.310 | 

3.Komment. X. 1. 60. 
Ausgabe in 2 Teilen: 

I B. I—V. a.Text. f 1.40. b. Kom- 
mentar. Kf. 1.— 

II. B VI—VIII. ἃ. Text. 2.Aufl 1.10. 
b. Kommentar. K 1.— 

III. Zeittafel, Namenverz. ἃ. Karten, 2. 
beid. Teil. 2. Aufl. μά —.50. 

|| Text B. Mit Einleit. 2. Auft. μέ 2.80. 
Dazu Kommentar. .. 1.60. 

Xenophon, Anabasisi.Ausw. Von G. Sorof. 
1. Text. 6. Aufl. Mit Karte ἃ. Plünen 

im Text. μέ 1.80. 
2. Hilfsheft. 3. Aufl. 

Mit Abbildungen. 
Jt. —.80. 

3. Komment. 5. Aufl. 

9/3. Erklürungen. 
“κε 

2/8. Erklürungen. 
2. Aufl. Jt 1.50. 

"ft. 1.50. 
|| Text B. Mit Einleit. 6. Aufl. Ji 2.— 

Dazu "bysnzicn s S Aufl. f 1.50. 
Wórterbueh. J£ 1 

—— Hellenika in "Mina Von G. Sorof. 
*1. Text. i. Aufl. Mit Karte u. Plünen 

im Text. . 1.80. 
2/3. Kommentar. Mit Einleitung. 2. Aufl. 

Jt. 1.— 
—— Memorabilien in Auswahl. Von 

ὃ. Kommentar. steif geh. J/. —.80. 

b) Lateinisehe Schriftsteller. 

Caesar, Gallischer Krieg. Von F.Fügner. 
1. Text. 7. Aufl. Mit 3 Karten und 

11 Abb. μέ 1.80. 
Ἐῶ, Hilfsheft. 6. Aufl. 

Mit Abb. im Text. 2/3. Erklürungen. 
Jt 1.20. 

3. Komment. 6. Aufl. JK. 2.40. 

Jf. 1.60. 
Auch in 2 Heften. 1. Heft (Buch 1—4). 

2. Heft (Buch 5—7). je JA —.80. 
|| Text B. M. Einleitg. 7. Aufl. f. 2.— 

Dazu Kommentar. 5. Aufl. μέ 1.60. 
—— ——— Auswahl von F. Fügner und 
W. Haynel. 

1. Text (B). Mit Einleitung u. 3 Karten. 

*2. Kommentar von H. Micha. f. 1.60. 

Caesar, Bürgerkrieg. Von F.Fügner. 
1: Text. 2. Aufl. Mit 8 Abb. u. 2 Karten. 

“κι 1.60. 
9. Hilfsheft: siehe Gall Krieg. 
3. Kommentar. οί 1.20. 

] Woórterbuch zu Caesars Komm. 
über den gall. AN u. den Bürgerkrieg. 
ὅδ. Aufl. Jf —.6 

Ciceros Catilinar. Reden u. Rede de im- 
perio. Von C.Stegmann. 
1. Text. 5. Auflage. Mit Titelbild und 

1 Karte. οἱ 1.10. 
2. Hilfsheft. 3. Aufl. ). 

Jt. 1.20. 2/3. Erklürungen. 
*3. Kommentar. .80. 

δ. Aufl. J —.90. 
|| Text B. M. Einleit 5.-Aufl. Jc 1.36. 
Dazu Kommentar. 4. Aufl. . —.90. 

[ 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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Ciceros Rede für S. Roscius und Rede für 
Archias. Von H.Hünsel. 
1. Text. 2. Aufl. υκ —.50. 
2/3. Kommentar. Mit Einleitung. 2. Aufl. 
P A —.60. : 

—— Reden für Q. Ligarius und für den 
Kónig Deiotarus. Von C. Stegmann. 
1. Text. υκ —.60. 
3. Kommentar. Mit Einleitung. /( —.60. 

—— Cato maior de senectute. Von 
O. WeiBSenfels. 
1. Text. 2. Aufl. v. P, Wessner. υἱέ —.60. 
3. Kommentar. steif geh. «τ —.50. 

—— Philosoph. Schriften in Auswahl. 
Von O. WeiBenfels. 

*]. Text. 3. Aufl 1.60. 
*2, Hilfsh. 2. Aufl. 

Jt —.60. 2/8. Erklürungen. 
*2. Aufl. οκ 1.60. 

—— Verrinen. Buch IV u.V. Von C.Bardt. 
1. Text. . 1.20. 
3. Kommentar. οί 1.40. 
C Ausgew. Briefe aus Ciceronischer 

Zeit. Von C. Bardt. 
1. Text. 8. Aufl. Mit 1 Karte. οκ 1.80. 
2. Hilfsheft. steif geh. A —.60. 
3. Kommentar (verkürzte Ausg.). υἱέ 2.40. 
Kommentar (erweiterte Ausgabe) Mit 

Einleitung. 
I. Heft: Brief 1—61. μά 1.80 2.20. 

II. Heft: Brief 62—114. ““«( 1.60 2.— 

Horatius, Gedichte. Von G. Schimmel- 
pfeng. 

1. Text. 3. Aufl. Mit Karte u. Plan. υ ὃ 9.— 
ἃ. Kommentar. 2. Aufl. οἱ 1.80. 

Livius, Rómische Geschichte im Auszuge. 
Von F.Fügner. 
I. Der zweite punische Krieg. 

*1. Text. 4. Aufl. Mit 4 Karten. Jf 2.— 
2. Hilfsheft. 
und Karte. (ZuIu.II) .K2.— 
3. Kommentar. ?2 Hefte. 
I. Heft: Buch 21—22. 

IL Heft: Buch 33—30. 2.Aufl . 1.40. 
IL Auswahl aus der 1. Dekade. 
1. Text. 2. Aufl. J 1.60. 
2. Hilfsheft. 2. Aufl. (zu I u. II). μά 3.— 
8. Komment. Buch 1—10. 2. Aufl. (1.60. 
Verkürzte Auswahl aus der 1. u. 

3. Dekade. 
1. Text. 3.Aufl . 2.20. 
2. Hilfsheft. 2. Aufl. κί 2.— 
8. Kommentar. I.Heft. Buch 1—10..//1.40. 

11. Heft. Buch 21—30. . 1.60. 
*Auswahl von F. Fügner u. J. Teufer. 

Text, Kommentar. [In Vorb.] 

*3. Komment. 2. Aufl. 
E A 

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

3. Aufl. Mit zahlr. Abbild. 

3. Aufl. Jf. 1.20. 

COT CUM ον δ, 

Nepos? Lebensbeschreibungen in Auswahl. 
Von F.Fügner. I 

*1. Text. 6. Aufl. M. 3 Karten. A 1.— 
*2. Hilfsheft. 6. Auf. 

Mit Abbild. i. Text. 
At. 1.— 

*3. Komment. 5. Aufl. 
ca.,/(.—.90. [U.d.Pr.] 

Ovids Metamorphosen in Auswahl. Von 
M. Fickelscherer. 

2/3. Erklürungen. 
Kt 1.40. 

1. Text. 6. Auflage. κί 1.30. 
2. Hilfsheft. 3. Aufl. 

"i ἀπο, 4. im Text. | o5. ErkIárungen. 
3. Komment. 5. Aufl. KK. 2.29. 

Würterbuch. 4. Auf. steif geh. //( —.50. 
|| Text B. M. Einleitg. 5. Aufl. 4 1.35. 

Dazu Kommentar. 5. Aufl. Jf 1.40. 

Sallusts Catilinar. Verschwórung. 
C. Stegmann. 
1. Text. 8. Aufl. Mit Karte. Jf --- 80. 

2/3. Erklürungen. 2.AÀufl .J —.60. 

—— Jugurthin. Krieg. Von C.Stegmann. 
Text. Mit Karte. Jf —.80. 
Kommentar. μέ 1.— 

Tacitus? Annalen i. Ausw. u. d. Bataver- 
aufstand unt.Civilis. Von C. Stegmann. 
1. Text. Mit 4 Karten ἃ. 1 Stammtafel. 

2. Aufl. (καὶ 2.40. 
9. Hilfsheft. / 1.80. 
3. Komment. 2. Aufl. 

Von 

2/3. Erklürungen. 
Kt. 2.80. 

Ausgabe in 2 Teilen: 
IL Ann. B. 1—6. a) Text. 

Jf 1.20. b) Kommentar. 
2. Aufl. 
2. Aufl. 

Jt. 1.— 
IL. Ann. B. 11—16. Historien B. IV/V. 

&. Text. 2. Aufl. “.1.---. b.Kom- 
mentar. υδί —.80. 

III. Zeittafel, Namenverz. u. Kart., z. beid 
Teilen. . —.89. 

—— Agricola. Von O. Altenburg. 
1. Text. υκ —.60. 
2/8. Erklürungen.  steif geh. μά —.80 

—— Germania. Von O.Altenburg. 
1. Text. 23. Aufl. Mit Karte. ἐμά —.60. 
2/3. Erklürungen.  steif geh. Jf —.80. 

Vergils Aeneide i. Ausw. Von M. Fickel- 
scherer. 

1. Text mit Einleitung. 
Karte. μά 1.40. 

*9. Kommentar. 4. Aufl. ουκ 1.80. 

4. Aufl. Mit 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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B. Zu den griechischen und lateinischen Sehriftstellern. 

Auswahl. 

1. Zu den griechischen Schriftstellern. 

Aeschylus. 
Dindorf, Guil, lexieon Aeschyleum. 

Lex-8. 1873. ἐπί 16.— ἥ 
Richter, P., zur Dramaturgie des Α. gr.8. 

1892. AC 6.50. 
Westphal, R. Proleg. zu ἃ. Tragódien. 

gr.8. 186 9. A. 5.— 
Aristarchus. 

Ludwich, A., Ars Homer. 'Textkritik. 
9 Teile. gr.8. 1884/85. Jf 28.— 

Aristophanes. 

Müller-Strübing, Ar. u. d. histor. Kritik. 
gr.8. 1878. At 16.— 

Roemer, A., Studien z. Ar. u. den alten Er- 
klürern dess. I. Teil. gr. 8. 19:2. “έ 8.— 

Zacher, K, die Handschriften u. Klassen 
der Aristophanesscholien. gr. 8. 1889. 
At. 6.— 

Aristoteles. 
Heitz, E. die verlorenen Schriften des Ar. 

gr.8. 1865. μά 6.— 
Bucolici. 

Hiller, E, Beitráge z. Textgesch. d. gr. 
Bukoliker. gr.8. 1888. μέ 3.20. 

Demosthenes. 
Fox, W., die Kranzrede d. D., m. Rücksicht 

8. d. Anklage d. Aschines analysiert τι. 
gewürdigt. gr.8. 1880. J£. 5.60. 

PreuB, S. index Demosthenicus. gr. 8 
1893. μέ 10.— 

Schaefer, A., D. und seine Zeit. 2. Ausg. 
3 Bünde. gr.8. 1885—1887. “μά 30.— 

Etymologica. 
Reitzenstein, R., Geschichte d. griech. E. 

gr.8. 1896. 18 — 
Herondas. 

Crusius, O., Unters. z. d. Mimiamben d. H. 
gr.8. 1892. J 6.— 

Hesiodus. 
Dimitrijevic, M. R., studia Hesiodea. στ. 8.. 

1900. A 6.— 
Steitz, Aug., dieWerke und Tage d. H. nach 

ihrer Komposition. gr.8 1869. /f4.— 
Homerus. 

Autenrieth, G., Wórterbuch zu den Homer. 
Gedichten. 11. Aufl, von Kaegi. gr.8. 
1908. 4. 3.00. 
inier, G., όπου. gr.8. 1908. /(6.— 7.— 
rohwein, E. verbum Homericum. gr. 8. 
1881. μέ 3.60. 

THEMES, A., index Homí Lex.-8. 1891. 
A1 

Gladstone, W. E. Homerische Studien, 
frei bearbeitet von A.Schuster. gr.8. 
1868. KK 9.— 

| Homerus. 
Kammer, E. die Einheit der Odyssee. 

gr.8. 1873. Jf 16.— 
| La Roche, J., die Homerische Textkritik 

im Altertum. gr.8. 1866 Μ. 10.— 
| Lexicon Homericum, ed. H. Ebeling. 
| 2 voll. Lex.-8. 1874/1885. Vol. I. //..42.—, 

Vol II  18.— 
Ludwich, A. die Homervulgata als vor- 

alexandrinisch erwiesen. gr. 8. 1898. 
Jt. 6.— 

Noack, F., Homerische Palüste. gr. 8. 
1903. 4f. 2.80 3.80. 

Nutzhorn, F., die Entstehungsw. d. Hom. 
| Gedichte. gr 8. 1869. Jf 5.— 

Yolkmann,R., dieWolfschen Prolegomena, 
gr.8. 1874. JJ 8.— 

Isocrates. 
Preuf, $., index Isocrateus. gr.8. 1904. 

AK. 8.— 
Lucian. 
Helm, R., L. und Menipp. gr. 8. 1906. 

Jt 10.— 13.— 
Oratores. 

BlaB, Fr., die attische Beredsamkeit. 3 Abt. 
δ ἄυδ. gr.8. 1. 1887. μέ 14.--- 16.— 

1892. Jf 14.— 16.—  III1. 1893 
9 16.— 1$S.— III2. 1898. J 12.— 
At. 14.— 

Pindarus. 
Rumpel, J., lexicon Pindaricum. gr. 8. 

1883. Jf 19.— 

Photios. 
Reitzenstein, R., der Anfang des Lexikons 

des Photios. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 
gr.8. 1907. οἱά 1.— 9.50. 

Plato. 
Finsler, G., Platon und die aristotelische 

Poetik. gr.8. 1900. Jf 6.— 
Immisch, O., philologische Studien zu Pl. 

l Heft. Axiochus. gr.5*. 1896. μέ 3.— 
II. Heft. De recens. Platon. praesidiis 
atque rationibus. gr.8. 1903. . 3.60. 

Raeder, H., Pl. philosophische Entwickl. 
gr.8. 1905 μέ 8.— 10.— 

Ritter, C., Pl. Gesetze. Darstellung des 
Inhalts. 8. 1896. υἱ 8 20. Kommentar 
zum griech. Text. Jf 10.— ! 

Schmidt, H., kritischer Kommentar zu 
I 

| 

P. Theütet. gr.8. 1871. 4 4.— 
——— exegetischer Komment. z. P. Theütet. 

gr.8. 1880. JK. 3.20. 
Wohlrab, M., Mos Vortrüge g»er Pl. 8. 

1819. Jt 1.6 

Die fetten Ziffern verstehen sich für situa Exemplare. 
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B. Zu den griechischen. A 1«teltiicheli dicic Auswahl 

Thucydides. : 
Herbst, L., zu Th. Erklárungen is 
Wiederherstellupgen. I Reihe. Buch 
bis IV. gr.8. 1592. J4.2.50 II. Reihe. 
Buch V—VIIL gr. ἡ. 1893. . 3.60. 

Stahl, I. M., quaestiones grammaticae ad 
Th pertinentes — Auctas et correctas 
iterum edidit St. gr.8. 1886. .J/( 1.60. 
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Poetae comici. 
Zielihski, Th., Gliederung der altattisch. 
Komódie. gr. 8. 1885. J 10.— 

Sophocles. 
PligS, Th, S Elektra. Eine Auslegung. 

gr.8. 1891. υ 3.— 
Theocritus. 
Rumpel, J., lexicon Theocriteum. gr. 8. 

1879. J4 8.— 

2. Zu den lateinischen Schriftstellern. 
Caesar. | Ovidius 

Ebeling. H., Schulwórterbuch zu Caesar. | 
6. Aufl. gr.8. 1907. 4f 1.80. | 

*Klotz, A., Caesarstudien.  Nebst einer | 
Analyse der Strabonischen Beschreibung | 
von Gallien und Britannien. gr.8. 1910.| 
Kt 6.— 1.30. | 

Menge et Preuf, lexicon Caesárianum. | 
Lex.-8. 1885/90. “έ 18 — Ϊ 

Cicero. | 

Schmidt, O. E., der Briefwechsel des C. 
gr.8. 1893. JA 123.— 

Zieliiski, Th., Cicero im Wandel der Jahr- 
hunderte. 8. ὃ. Aufl. 1907. J£ 1.— 8.— 

Horatius. 

Friedrichs, J. G., Q. Horatius Flaccus. Phil. 
Unters. gr.8. 1894. Jf 6.— 

Keller, O., Y rar mrugn zu H. 3 Teile. | 
gr. 8. Jt 8 —) οἱ 24.— I. Teil 
1819. nal u. IIL Teil. 1880. 

Müller, L., Q. Horatius Flaccus. 8. 1880. 
Jt 2.40. : 

Plü$, Th., Horazstudien. Alte und neue 
Aufsütze über Horazische Lyrik. στ. 8. 
1852. Jf 6.— 

Stemplinger, Ed., das Fortleben der 
H.schen Lyrik seit der Renaissance. 
gr.8. 1906. Jf 8.— 9.— 

Iuris consulti. 
Kalb, W., Roms Juristen nach ihrer 

Sprache. gr.8. 1890. J£ 4.— 

Lucilius. 

Müller, L., Leben u. Werke des C. Lucilius. 
gr.8. 1816. Jf 1.920. 

€iebelis-Spolle, ?ebrterbud) au D.8 SWeta- 
morpboiern. 5. 9hufl. gr. 8.1893. 4.4. 0 4.50. 

€tange, Ὁ, fleine8 3eórterbud) au 5.8 λεία» * 
mopbofen. gr.8. 1899. μέ 2.56. 

Tolkiehn, J., quaest. ad Heroides O. spect. 
gr 8. 1888. Jt 2.80. 

Plautus. 
Lexicon Plautinum conscripsit Gonzalez 

Lodge. στ. 8. Vol.l. Fasc.1-5 je 4.1.20. 
Ritschl, Fr. prolegomena de rationibus 
emendationis Plautinae. gr.-.1880. J£4.— 

Sudhaus, 8., der Aufbau der Plauti- 
nischen Cantica. gr.8. 1909. Καὶ 5.— 6.— 

Tacitus. 
Draeger, A., über Syntax und Stil des T. 

3. Aufl. gr.8. 1882. μέ 2.80. 
Gerber et Greef, lexicon Taciteum. Lex.-8. 

1817—1908. μέ 61.— 
Vergilius. 

*Birt, Th., Jugendverse und Heimatpoesie 
Vergils. 1910. οἱ 3.60 4.90. 

Comparetti, V. im Mittelalter. gr. 8. 
1815. 44 6.— 

Heinze, R., Vergils epische Technik. 2. Aufl. 
gr.S. 1905. 4 12.— 14.— 

PlüB, V. und die epische Kumst. gr. 8. 
18-4 Jf 8.— 

Skutsch, F.,aus V.s Frühzeit. στ. 8. 1901. 
Jt 4.— 4.60. 
——— Gallus u.V. (A. V.s Frühzeit, II. Teil). 

gr. 8. 1906. υκ 5.— 5.60. 
Sonntag, M., V. als bukolischer Dichter. 

ὅτ. 8. 1891. J£ 5.- 
Weidner, A., Kommentar zu V.s Aeneis. 

Bd.I«u. 11. gr.8. 1869. 4 8.— 

Verlagsverzeichnis 

Klassische Altertumswissenschaft. 

Volkskunde. Neuere Geschichte 
und Kunst. Philosophie, 
Lànder- und Vólkerkuünde. 

Staatswissenschaften, 

in Leipzig und Berlin. 

Psychologie. 
Volkswirtscehaftslehre, 

Zum Bildungswesen. 

Umsonst und postfrei vom Verlag. 

von B. G. Teubner 

Allgemeine Sprachwissenschaft, 
und Kultur, Sprache, Literatur 

Religionswissenschaft. 
Rechts- und 

Februar 1911. 



Ἔ - ES c. Wichtige. Handbücher. und neuere  nrechéhumgen 

€. Wiehtige Handbücher und neuere Erscheinungen aus 
dem Gebiete der klassischen Philologie. 

Die mit einem * bezeichneten Werke sind Neuerscheinungen seit Anfang 1910. 

Die auf einzelne Schriftsteller (oder Literaturgattungen) bezüglichen 
Schriften s. o. S. 14 tf. 

Archiv für Papyrusforschung und ver- 
wandte Gebiete, hrsg. von U. Wilcken. 
Jührlich 1 Hefte. μέ 34 — 

Archiv für Religionswissenschaft. Nach 
A. Dieterich herausg. von Richard 
Wünsch. Jáhrl. 4 Hefte. f 18.— 

Neue Jahrbücher f'ür das klassisehe Alter- 
tum, Geschichte und deutsche Literatur 
und für Püdagogik. Hrsg.vonJ.Ilberg 
und B.Gerth. Preis für den Jahrgang 
von 10 Heften οἱ 30.— 

Byzantinisehe Zeitschrift. Begründet von 
Karl Krumbacher, Unter Mitwirkung 
vieler Fachgenossen herausgegeben von A. 
Heisenberg und P. Maro. Preis für 
den Band von jührlich 4 Heften Jf. 20.— 

——— Generalregister zu Band I—XII, 
1592—1903. gr.8. 1909  4&21.— 

Die griechische und lateinische Literatur 
und Sprache. Bearbeitet von U. v. Wila- 
mowitz-Moellendorff, K. Krum- 
bacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, 
E. Norden, Fr. Skutsch. 2. Aufl. (Die 
Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung 
und ihre Ziele. Herausg. von Prof. Paul 
Hinneberg. TeilI, Abt.8.) Jf 10.—, geb. 
A. 12.— 

Ausfeld, A., der griechische Alexander- 
roman. Nach des Verfassers Tode her- 
ausgegeben von W.Kroll 4( 8.— 10.— 

Bardt, C. zur Technik un Übersetzens 
lateinischer Prosa. .( — 

Baumgarten, F., F. Poland har R.Wagner, 
die hellenische Kultur. 2. Auf lage. Mit 
1 Tafeln ἃ. 1 Karte in Mehrfarbendruck, 
2 Doppeltafeln in Schwarzdruck, 2 Karten 
und gegen 400 Abbildungen JA. 10.— 12.— 

Benseler, G. E., und K. Schenkl, griechisch- 
deutsches und deutsch-griechisches Schul- 
wórterbuch. 2 'Tleile. 
*L Teil, Griechisch-deutsches Schulwórter- 
buch. 13. Aufl, bearb. von A. Kaegi. 
4f. 6.15 8.— IL Teil. Deutsch-griechisches 
Schulwórterbuch. 6. Auflage, bearb. von 
K:Schenkl. f 9.— 10.50. 

Birt, Th. die Buchrolle in der Kunst. 
Archáol.antiquar. Untersuchungen zum 
antiken Buchwesen. Mit 190 Abbildungen. 
“Μά 12.— 16. 

Bla, F., die attische Beredsamkeit. 3 Abt. 
2. Auf. JI. 56.— 64. 

RBlümner,H., Technologie und Terminologie 
der Gewerbe und Künste bei Griechen und 
Rómern. 4 Bde. Mitzahlr. Abb. Jf 50.40. 

Bóckh, A., und Ludolf Dissen, Briefwechsel 
siehe Hoffmann, M. 

Bone, Karl, πείρατὰ τέγνης. Über Lesen 
und Erklüren von JDichtwerken. $Steif 
geh. JA 2 40. 

Brauchitsch, G. v., die Panathen&üischen 
Peelsapiphorsd. Mit 81 Abbildungen und 
1 Liehtdruektafel. 4/4 6.— $1.— 

Brunn, H., kleine Schriften  Herausg. von 
H. Brunn u. H. Bulle. Mit zahlreichen 
Abbildungen. ὃ Bünde. I. Band. δέ 10.— 
XL 13.— II. Band. 4 20.— 23.— 
IIL Band. f. 14.— 17.-- 

Canter, M., Vorlesungen über Geschichte 
der Mathematik. I. Band. Von den áltesten 
Zeiten bis 120: n. Chr. Mit 114 Fig. und 
llithogr. Tafel. 3. Aufl. υἱέ 94.— 26.— 

Cumont, F., die Mysterien des Mithra. Ein 
Beitrag z. Religionsgeschichte der rómisch. 
Kaiserzeit. Autor. deutsche Ausgabe von 
G. Gehrich. Mit 9 Abbild. im Text und 
&uf 9 Tafeln sowie 1 Karte. 4/45.— 5.60. 

die orientalischen Religionen im 
rómischen Heidentum. Autor. deutsche 
Ausgabe von G. Gehrich. Jf 5.— 6. 

Diels. H., Elementum. Eine Vorarbeit.zum 
griech. u. latein. Thesaurus. ὑπ. 3 — 

Dieterich, A., Nekyia. Beitr. zur Erklürung 
d.neuentdeckten Petrusapokalypse. /(.6.— 

* eine Mithrasliturgie. 2. Aufl. besorgt 
' von R Wünsch. μέ 6.— $.— 
——- Mutter Erde. Ein Versuch über Volks- 

religion. “ 3.20 3.80. 
Domaszewski, A. v., Abhandlungen zur 

rümischen Religion. 446 — 7. 
Dziatzko, K., Untersuchungen über aus- 

gewàühlte Kapitel des antiken Buchwesens. 
At. 6.— 

Eger, O., zum ügyptischen Grundbuch- 
wesen in rómischer Zeit. δά 7.— 8.— 

Fimmen, D., Zeit und Dauer der kretisch- 
mykenischen Kultur. Mit 1 synchronisti- 
schen Tabelle. μέ 3.— 

Gardthausen, V., Augustus und seine Zeit. 
2 Teile. 
I. Teil. I.Band. /410.— II.Band. /(12.— 
IlI. Band. ///8.— Zusammengeb. Jf. 52. --- 
II.Teil. (Anmerk.) I. Band. ///.6.— II. Band. 
Jt. 9.— III. Band. μέ 1.—  Zusammen- 
geb. υἱέ 34. --- 

* 

.—— Griechische Palüographie. Mit 12 Tafeln 
und vielen Illustrationen. “έ 18.40. 

Gejfen, 3., ba8 griedjijde Drama. S(djolos, 
opDofle8, Gitripibe8.  9Wit einem lare. 

“4. 1.60 2.20. 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
B 



A c m oc mot P P 
DX er γα de CES AER Pe DET NECS ^. - ze d 

34 €. Wichtige Handbücher un: neuere "Moichofijes pes. 

Gelzer,H.,ausgewühlte kleineSchriften. Mit| buch. 8. Aufl, bearbeitet von H. Blase ἃ. 
einem Portrüt Gelzers. ἠδέ 5.— 6.— W.Reeb. £6.75 8.— II.Teil Deutsch- 

*Gercke, A., ἃ. Ed. Norden, Einleitung in|  lateinisches Schulwórterbuch. 6.Aufl, be- 
die Altertumswissenachaft. Unter Mit-| arbeitet von C. Wagener. Jf 5.175 7.— 
wirkung von G. Beloch, E. Bethe,| Helbig, W., Führer durch die óffentlichen 
E. Bickel, J. L. Heiberg, B. Keil,| Sammlungen der klassischen Altertümer 
E. Kornemann, P. Kretschmer, in Rom. 2 Bánde. 2. Aufl. f 15.— 
C. F. Lehmann- Haupt, K. J. Neu-| [Die Bànde sind nur zusammen kàáuflich.] 
mann, E. Pernice, P. Wendland,| —-— ——- auf extradünnes Papier gedruckt u. 
S. Wide, Fr. Winter herausg. von;  m.Schreibpapier durchschossen, z. Hand- 
A.Gercke und Ed. Horne, PA gebrauch für Fachgelehrte. 4 17.— 
I. Band: Methodik. prache. etri : Boi. 
E Literatur. Rómische Literatur. gems pir tat ew s e "are d m 

.I—À 9v : 

II. Band: Privataltertümer. Kunst. Reli- pid KR» Geschichte end System der róm. 
d 3 T ; verfassung. 2 Bànde. μέ 33.— gion und Mythologie. Philosophie. Exakte 1 

Wissenschaften u. Medizin. .4( 9.— 10.50, | Hoffmann, M., August Boeckh.  Lebens- 
III Band: Griechische Geschichte. Helle-|  beschreibung und Auswahl aus seinem 
nistisch-rümische Geschichte. Geschichte |  Wissenschaftlichen Briefwechsel  ErmiB. 
der rómischen Kaiserzeit. Griechische Preis. ἐν 1.— 9.— 
Staatsaltertümer.  Rómische Staatsalter- | —— Priefwechsel zwischen August Boeckh 
tümer. Epigraphie, Papyrologie, Paláo- und Ludolf Dissen, Pindar und anderes 
graphie. ca. /( 8 —, ca. μά 9.50. (U.d.Pr]| betreffend. μέ 5.— 6.— — 
Alle 3 Bde. auf'einmal bezog ca../25.— | Ihm, M., Palaeographia Latina. Exempla 
ca. Jt 30.— codicum Latinorum phototypice expressa 

Gilbert. G.,, Handbuch der griech. Staats- | Scholarum maxime in usum ed. M. I. Ser.I. 
altertümer. 3 Bànde. μά 13.60. In Mappe ἐδ 5.— 
I. Band. Der Staat d. Lakedaimonier τι. d. | Hlberg, J., u. M. Wellmann, zwei Vortrüge 
Athener. 2. Aufl. “8. --- II. Band. 5.60. zur Geschichte d. antiken Medizin. J/ 1.40. 

—— Q., Geschichte und Topographie der | Imhoof-Blumer, F., Portrütkópfe v. rómisch. 
Stadt Rom im Altertum. 3 Abt. υἱέ 24.— Münzen der Republik und der Kaiserzeit. 
1. Abteil μέ 6.— IL Abteil Jf 8.— Für den Schulgebrauch herausgeg. Mit 
III. Abteil Jf 10.— 4 Lichtdrucktafeln. 2. Aufl. kart. μέ 3.20. 

—— die meteorologischen "Theorien des | —— Portrátkópfe auf antiken Münzen helle- 
griechischen Altertums. Mit 12 Figuren nischer und hellenisierter Vólker. Mit 
im Text. . 20.— 22.50. Zeittafeln der Dynastien des Altertums 

Grammatik, historische, der lateinischen nach ihren Münzen. Mit 296 Bildnissen 
Sprache. Unter Mitwirkung von H. Blase, in Lichtdruck. kart. μὰ 10.— 
A. Dittmar, J. Golling, G. Herbig, | —— und O. Keller, Tier- und Pflanzenbilder 
C. F. W. Müller, J. HSchmalz, Fr auf antiken Münzen u. Gemmen. 26 Licht- 
Stolz, J. Thüssing und A. Weinold drucktafeln mit 1352 Abbild. u. 178 Seiten 
hrsg. von G. Landgraf. In mehreren erlàuterndem Text. ,924.— 
Bünden. gr.8. Kaerst, J., Geschichte des hellenistischen 
I. Band. Von Fr.Stolz. I. Háülfte: Ein- Zeitalters. In 3 Bünden. 
leitung und Lautlehre. II. Hálfte: Stamm- I. Band. Die Grundlegung des Hellenis- 
bildungslehre. 1894. 1895. je μά 1.— | mus. J 12.— 14.— 
IIL Band. Syntax des einfachen Satzes. II. Band. 1. Hálfte. Das Wesen des Helle- 
I. Heft: Einleitung, Literatur, Tempora nismus. οδί 19.— 14.— : 
und Modi, Genera Verbi. 1903. ἐδ 8.— | —— die antike Idee der Ókumene in ihrer 
[Fortsetzung u. d. Pr.] politisch. τι. kulturell. Bedeutung. ἐδ 1.20. 
Supplement: Müller, C. F. W., Syntax | Keller, O., lateinische Volksetymologie und 
des Nominativs und Akkusativs im Latei- Verwandtes. Jf 10.— 
nischen. J 6.— | Klotz, Reinh., Handbuch der lateinischen 

Gudeman, A. Grundri8 der Geschichte der  Stilistik. Nach des Verf. Tode herausgeg. 
klass. Philologie. 2. Aufl. οκὶ 4.40 5.— | von Rich.Klotz. . 4.80. 

*— — imagines philologorum. 160 Bildnisse | —— Rich., Grundzüge altróm. Metrik. ,/(12 .— 
klass. Philologen v. d. Renaissance bis | Krumbacher, K., die Photographie i. Dienste 
zur Gegenwart. οί 3.20 4.— | der Geisteswissenschaften. Mit 15 Tafeln. 

Hagen, H., gradus ad criticen. Für philo- “( 3.60. 
logische Seminarien und zum $Selbst-| —— populüre Aufsütze. ./& 6.— 7.— 
gebrauch. .. 2.80. Lehmann, K., die Angriffe der drei Barkiden 

Heinichen, Fr. A., lateinisch-deutsches und auf Italien. Drei quellenkritisch-kriegs- 
deutsch-latein. Schulwórterbuch. 2 Teile. geschichtliche Untersuch. Mit 4 Karten, 

I. Teil Lateinisch-deutsches Schulworter-| 5 Plünen und 6 Abbild. κί 10.— 13.— 
Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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€. Wichtige Handbücher und neuere Erscheinungen. 

1 
Lehrs, K., populüre Aufsütze aus dem Alter- 

tum, vorzugsweise zur Ethik und Reli- 
gion der Griechen. 2. Aufl. μά 11.— 

Leo, Fr., die griechisch-rómische Biographie 
nach ihrer literarischen Form. οί 1.— 

Lexikon, ausführliches, der griechischen und 
rómiseéhen Mythologie. Im Verein mit 
vielen Gelehrten hrsg. von W. H. Roscher. 
Mit zahlreichen Abbildungen. 3 Bünde. 
1.Band. (A—H.) /634.— II.Band. (I—M.) 
Jf 38.— III. Band. (N—P.) μέ 44.— 
IV. Band. 59.—63. Lieferung. (Q—$Sibylla) 
Jede Lieferung μά 2.— (Fortsetzung 
unter der Presse. Supplemente: 
I Bruchmann, epitheta deorum quae 
&pud poetas Graecos leguntur. 4f 10.— 
11. Carter, epitheta deorum. f 1.— 
IIL Berger, mythische Kosmographie 
der Griechen. μά 1.80. 

ὅτ €übfer'8 Jieaffeyifon beà ffajj. 9([tertumà für 
Goymnafieit.. 7., becb. 9tuffage, feranàgegeben 
bp1 9X. Gr Ier. 9ftit gabfreidjen 2I6bilbimgen. 
“Μά. 14.— 16.50. 

*Fr. Lübkers Reallexikon des klass. Alter- 
tums, Vollstànd Neubearb. [8.Aufl.] Hrsg. 
v.J.Geffckenu.E.Ziebarth. [U.d.Pr.] 

Ludwich, A., Aristarchs Homerische Text- 
kritik nach den Fragmenten des Didymos 
dargestellt und beurteilt. Nebst Beilagen. 
2'l'eile. f. 28.— [I. Teil. μέ 12.— II. Teil. 
Kt. 16.—] 

Masqueray, F., Abri8 der griechisch. Metrik. 
Aus dem Franzósischen übersetzt von 
Br. PreBler. 4 4.40 5.— 

Mau, G., die Religionsphilosophie Kaiser 
Julians in seinen Reden auf Konig Helios 
und die Góttermutter. Mit einer er- 
setzung der beiden Reden. Jf 6.— $.— 

Mayser, E, Grammatik der griechischen 
Papyri aus der Ptolemüerzeit. Mit Ein- 
schlufB der gleichzeitigen Ostraka und der 
in Ágypten verfafBten Inschriften. Laut- 
und Wortlehre. 4f 14.— 17.— 

Meillet, A. Einführung in die verglei- 
chende Grammatik der indogermanischen 
Sprachen. 4 1.— 8.— 

Misch, G., Geschichte der Autobiographie. 
1. Band: Das Altertum. μέ 8.— 10.— 

Mitteis, L., Reichsrecht und Volksrecht in 
den óstlichen Provinzen des rómischen 
Kaiserreichs. 4f 14.— 

—— zur Geschichte der Erbpacht im Alter- 
tum. .AGWph.XX. μά 93.— 

—— aus den griechischen Papyrusurkunden. 
"ft. 1.20. 

Mommsen, A., Feste der Stadt Athen im 
Altertum, geordnet nach attischem Ka- 
lender. Umarbeitung der 1864 erschiene- 
nen Heortologie. ./í. 16.— 

Nilsson, M. P., griechische Feste. von reli- 
gióser Bedeutung mit AusschluB der 
attischen. Jf 12.— 15 

.85 

Noack, F., Ovalhaus und Palast in Kreta. 
Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Hauses. 
4, 2.40 8.20. 

——— homerische Paláste. 
den Denkmiáülern und zum Epos. 
2 Tafeln ἃ. 14 Abb. 4f 2.80 3.80. 

Norden, Ed., die antike Kunstprosa vom 
VI.Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der 
Renaissance. 9. Abdruck. 2 Bánde. (Ein- 
zeln jed. Bd. //f. 14.— 16.—) “4.38. --- 82.— 

Otto, W., Priester und Tempel im helle- 
nistisch. Ágypten. 9 Bde. je J(. 14.— 17.— 

*Griechische Papyri im Museum des Ober- 
hess. Geschichtsvereins zu GieBen. Im 
Verein mit O. Eger hrsg. u. erklürt von 
E. Kornemann u. P. M. Meyer. Bd.I. 
Heft 1: Urkunden Nr. 1—35. 4 1.— 
Heft 2: Urkunden Nr.36—51. μέ 8.— 

Partsch, L, Griechisches Bürgschaftsrecht. 
2'leile. 1. Teil. Das Recht des altgriechi- 
Schen Gemeindestaats. μὲ 14.— 17.— 

Peter, H., die geschichtliche Literatur über 
die rómische Kaiserzeit bis Theodosius I. 
und ihre Quellen. 2 Bànde. je μά 12.— 

der Brief in der rómischen Literatur. 
Literaturgeschichtliche Untersuchungen u. 
Zusammenfassungen. Jf 6.— 

Poland, F., Geschichte des griechischen 
Vereinswesens. JG XXXVIII. μέ 24.— 

*Reitzenstein, R., hellenistische Mysterien- 
religionen, ihre Grundlagen und Wir- 
kungen. 4/ 4 — 4.80. 

hellenistische " Wundererzáhlungen. 

Eine Studie zu 
Mit 

A. 5.— 1.- 
Ribbeck, O., Friedrich Wilhelm Ritschl. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Philologie. 
2 Bánde. Jf. 19.20. 

—— Reden und Vortrüge. Jf 6.— 8.— 
Riese, A., das rheinische Germanien in der 

antiken Literatur. μέ 14.— 
Rofbach, A., und R. Westphal, Theorie der 

musischen Künste der Hellenen. (Als 
3. Auflage der Rofbach- Westphalschen 
Metrik. ὃ Bànde. μά 36.— 
I.Band. Griechische Rhythmik von West- 
phal. δέ 1.90. 11. Band. Griechische 
Harmonik und Melopbie von Westphal. 
Jf. 6.80. IIL Band. I. Abt. Allgemeine 
"Theorie der griechisch. Metrik von West- 
phal und Gleditsch. Jf 8.— IL. Abt. 
Griechische Metrik mit besonderer Rück- 
Sicht auf die Strophengattungen und die 
übrigen melischen Metra von RoBbach 
und Westphal. μέ 14.— 

*Rostowzew, M., Studien zur Geschichte des - 
rómischen Kolonates. Erstes Beiheft zum 
Archiv für Papyrusforschung*. 4f 14.— 
(f. Abonn. des ,, Arch. f. Papyrusf.* // 11.—) 

Schaefer, A., Demosthenes und seine Zeit. 
2., rev. Ausgabe. 3 Bünde. Jf. 30.— 

Sehmidt, J. H. H., Synonymik der griechisch. 
Sprache. 4 Bünde. f 584.--- 

—— Handbuch der lateinischen und 
schen Synonymik. μά. 12.— ᾿ 

echi- 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. 
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Schmitz, W., Commentarii notarum Tiro- | 
nianarum ed. W. S. Mit 133 Tafeln. In 
Mappe οἱ 40.— 

Schneider, A., das alte Rom, Entwicklung 
seines Grundrisses und Geschichte seiner 
Bauten. Auf 13 Karten und 14 Tafeln 
dargestellt. οί 16.— 

—— die 12 Pláne auf festem Papier apart. 
AK 6.— 

Schroeder, 0.9. Vorarbeiten zur griech. 
Versgeschichte. ,/& 5.— 

Schwartz, E., Charakterkópfe aus d. antiken 
Li:eratur. 1. Reihe. 1. Hesiod und 
Pindar, 2. Thukydides und Euripides, 
3. Sokrates und Plato, 4. Polybios und 
Poseidonios, 5. Cicero. 3. Aufl, /// 2.20 2.80. 

Reihe. 1. Diogenes der Hund u. 
Krates der Kyniker, 2. Epikur, 3. Theokrit, 
4. Eratosthenes, 5. Paulus. οί 2.20 2.80. 

Sittl, Κι, die Gebüárden der Griechen und 
Rómer. Mit zahlreich. Abbild. οὐ 10.— 

Sitzler,J., Abri8 der griechischen Literatur- 
geschichte. 1. Band: Bis zum Tode 
Alexanders des GroBen. ἐκ 4.— 

Stühlin, O., Editionstechnik. —Ratschlüge 
f.d. Anlage textkritischer Ausgaben. ./f.1.60 

Stemplinger, Ed., das Fortleben der horazi- 
schen Lyrik seit der Renaiss. J/f. 8.— 9.— 

*Stengel, P., Opferbràuche der Griechen. 
Mit 6 Abbildungen. .& 6.— 7.-- 

€tolf, $., bie Gagen beà Ffaifijdjen (ftertuma. 
6. 3(ujil. ieu bearb. von 9. amer 23Bünbe. 
Smit 19 9(66. je 4. 3.60, in 1 3Banb A 6.— 

—— bie (Góütter be8 flajfijden 9[itertumà. 
8. 9fuil. 3teu bearb. von $. amer. 9Wit 
92 9(6bilbungem. A 4.50. 

Studniezka, F., die Siegesgóttin. Entwurf 
der Geschichte einer antiken Idealgestalt. 
Mit 12 Tafeln. 4 3.— 

Susemihl, F., Geschichte der griechischen 
Literaturin der Alexandrinerzeit. 2 Bánde. 
I. Bd. J£ 16.— 18.— II. Bd. J(.14.— 16.— 

*SiS, W., Ethos, Studien zur ülteren grie- 
chischen Ehetorik. οί 8.— 10.50. 

"Teuffel, W. S., Geschichte der rómischen 
Literatur. 6. Aufl, von E.Klostermann, 
W.Kroll, R. Leonhard, F.Skutsch 
und P. Wessner. 3 Bànde. Bd. II J(6.— 
7.— [Band I u. III in Vorbereitung.] 

—— Studien . und Charakteristiken zur 
griechischen und  rómischen Literatur- 
geschichte. 9. Auflage. Mit einem Lebens- 
abri8 des Verfassers. οὐά 12.— 

Thesaurus linguae Latinae editus auctori- 
tate et consilio academiarum quinque 

Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, 
Lipsiensis, Με is, - Vindob 

—— —— 3. 

5 i 58.— 60.—. 
“4480. 3 Jf 1.90. 

| *ThesauruslinguaeLatinae.Supplementum. | 
Nomina propria latina. fasc. I—II. je 
At. 1.20. 

—— —— Index librorum scriptorum inscrip- 
tionum ex quibus Vrompik adferuntur. 
At. 1.20. 
Einbanddecke ὧδ 5.— 

Thiersch, H., Pharos, Antike, Islam und 
Occident. Mit 9 Tafeln, 2 Beilagen und 
455 Abbildungen. .& 48.— 56.— 

Zroela-€unb, Oinmelsbilb unb 9Beltaiidjauuug 
im XSanbel ber Seite. Seutid) bon 2.3810 d. 
2. 9fujilage.  5.— 

Usener, H., Vortráge u. Aufsütze. //(5.—6.— 
——- der heilige Tychon. (Sonderbare Heilige. 

Texte u. Untersuchungen 1.) οὐ 5.— 6.— 
Vahlen, L, opuscula academica. 2 partes. 
Pars Prooemia indicibus lectionum 
praemissa I—X X XIII aba. MDCCCLXXV 
ad. ἃ. MDCCCLXXXXI. μέ 12.— 11.50. 
Pars II. Prooemia indicibus lectionum 
praemissa XXXIV — LXIII ab 
& MDCCCLXXXXII ad. à. MDCCCCVI 
Jf. 14.— 16.50. 

Yanicek, AL, etymologisches Wórterbuch der 
lateinischen Sprache. 2. Aufl. Καὶ 6.— 

——— griechisch-lateinisches etymologisches 
Wórterbuch. 2 Bàude. Jf 31.-- 
[L Band. υἱέ 10.— IL Band. 4 14.—] 

Verhandlungen der 19.—50. Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmiànner. 
(Einzeln káuflich.) 

Yolkmann, R., Geschichte und Kritik der 
Wolfschen Prolegomena zu Homer. Jf. 8. — 

—-— die Rhetorik der Griechen und Rómer 
in systemat. Übersicht dargestellt. 2., ver- 
besserte Auflage. δέ 12.— 

Wachsmuth, C., dieStadt Athen im Altertum. 
I. Band. Mit2 Karten ./(920.— II. Band. 
1. Abteil. μέ 19.—  [9. AbteiL in Vorber.] 

Weber, W., Untersuchungen zur ichte 
des Kaisers Hadrianus. A S. — 9.— 

Weicker, G., der Seelenvogel in der alten 
Literatur und Kunst. Eine mythologisch- 
archáologische Untersuchung. Mit 103 Ab- . 
bilaungen im Text. δέ 28.— 

Weise, O. Charakteristik üer lateinischen 
Sprache. 4. Auflage. οδί 3.— 3.60 

Willers, H., Geschichte der rómischen 
Kupferprüágung vom Bundesgenossenkrieg 
bis auf Kaiser Claudius. Mit 33 Abbild. im 
Text u. 18 Lichtdrucktafeln. Jf 17.— 15.— 

Wislicenus, W. F., astronom. Chronologie. 
Ein Hilfsbuch für Historiker, Archáologen 
und Astronomen. ὠδέ 5.— 

1900—1909. Vol.L .4&14.— 82.— VoLII.| Ziebarth, E. aus dem griechischen Schul- 
“ΜΚ 82.—  90.— . Vol IIL fasc. 1. wesen.  Eudemos von Milet und Ver- 
4f 1.60. *fasc. 9—'7 je J4 7.90. *Vol.IV,|  wandtes. μά 4.— 5.— 

, de ἐς ΟΣ Τὸ. ἃ ΕἾ Γ΄ ^ 

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare. - 

*Vol V. fasc. 1 Jf 1,9. d 
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VERLAG VON B. 6. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 

Neue Jahrbücher 
für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche 

Literatur und für Páàdagogik 
Herausgegeben von 

Johannes llberg und Bernhard Gerth 
XIV. Jahrgang. 1911. Jührlich 10 Hefte. Preis: A 30.— 
Die erste Abteilung der ,Neuen Jahrbücher" will für die drei ersten im 

Titel genannten Wissenschaftsgebiete, die, durch zahllose Füden miteinander ver- 
bunden, die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und tieferen Sinne 
ausmachen, einem bei der zunehmenden Ausdehnung aller Forschungszweige immer 
dringender werdenden Bedürfnis dienen. Dem einzelnen, der überhaupt nicht 
oder nur auf kleinem Gebiete selbstforschend tütig sein kann, wird die Móglichkeit 
geboten, den hauptsüchlichen Fortschritten der Wissenschaft auf den ihm durch 
den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen. 

Insbesondere dient sie der Aufrechterhaltung des vielfach geführdeten Zu- 
saüammenhanges zwischen Wissenschaft und Scehule nach Krüften und an ihrem 
Teile. Wenn sie auch nur in groBen Zügen die Erweiterung und Vertiefung der 
Erkenntnis wiedergeben kann, 80 berücksichtigt sie doch nicht etwa nur das für 
den hóheren Unterricht direkt Brauchbare; der Lehrer soll eine freie wissen- 
schaftliche Persónlichkeit sein und bleiben. 

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Püda- 
gogik an hóheren Schulen erórtern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen, 

Byzantinische Zeitschrift 
Begründet von Karl Krumbacher 

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von 

August Heisenberg und Paul Marc 
XX. Band. 1911. Vierteljáhrlich ein Heft. Preis eines Bandes: οἱ 20. — 

Dazu erschien: Generalregister zu Band I—XII, 1892—1903. 
Mit Unterstützung des Therianosfonds der Kgl. Bayer. Akademie der 
Wissenschaften ausgearbeitet von Paul Marc. [VIII u. 592 S.] gr. 8. 

1909. Geh. «Καὶ 24.— 

Das internationale Zentralorgan für die gegenwürtig so müchtig aufblühenden 
byzantinischen Studien bildet die von K. Krumbacher (München) unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachgenossen seit 1899 herausgegebene Byzantinische Zeitsohrift, von 
der nunmehr 18 stattliche Bünde vorliegen. Sie sieht ihre Aufgabe darin, über 
alle Fortschritte, welche die moderne Erforschung der byzantinischen Geschichte, 
Literatur, Sprache, Kunst, Religion, Epigraphik, Numismatik usw. aufzuweisen 
hat, wie auch über alle áuBeren Vorkommnmisse auf dem Gebiete zu orientieren 
und so den weiteren Ausbau der Disziplin zu fórdern. Dies geschieht einmal durch 
selbstündige Aufsütze, dann durch ausführliche Besprechungen wichtiger Neu- 
erscheinungen, endlich durch eine mógliehst vollstándige, vom Herausgeber unter 
stündiger Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitete Bibliographie über alle 
in das Programm der Zeitschrift einschlagenden Gebiete. Der Bericht berücksichtigt 
gleichmüBig alle Sprachen und verzeichnet jedesmal die ganze neuere Literatur 
bis etwa 2—3 Monate vor dem Erscheinen des Heftes, eine Promptheit, die von 
keiner anderen mit Inhaltsangaben versehenen, eine ganze Disziplin umfassenden 
Bibliographie erreicht wird. Den gesamten Inhalt der ersten 19 Bánde, und zwar 
sowohl der Aufsütze und Besprechungen als der bibliographischen Monta an&- 
lysiert das von P. Maro ausgearbeitete Generalregister. 
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Archiv für Religionswissensc 
Nach Albrecht Dieterich unter Mitwirkung von ἢ, Oldenber 

C. Bezold, K. Th. PreuS in Verbindung mit L. Deubner - 

herausgegeben von Richard Wünsch 
XIV. Band. 1911. Jührlich 4 Hefte. Preis: Jf 18.— 

Das ,AÀrchiy für Religionswissenschaft* will der Erforschung des allgemein 
ethnischen Untergrundes aller Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des 
Unterganges der antiken Religion und des Werdens des Christentums dienen' und 
insbesondere die verschiedenen Philologien, Vólkerkunde und Volkskunde und die 
wissenschaftliche 'Theologie vereinigen. Neben der Il Abteilung, die wissen- 
schaftliche Abhandlungen enthàált, stehen als II. Abteilung Berichte, in 
denen von Vertretern der einzelnen Gebiete kurz die hauptsüchlichsten Forschungen 
und Fortschritte religionsgeschichtlicher Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche 
hervorgehoben und beurteilt werden. RegelmáfBig kehren wieder in fester E 
teilung auf drei Jahrgünge zusammenfassende Berichte über wichtige Erscheinunge 
auf den verschiedenen Gebieten der Religionswissenschaft. Die III. A b teilun z 
bringt Mitteilungen und Hinweise, durch die wichtige Entdeckungen, ver- 
borgenere Erscheinungen, auch abgelegenere und vergessene Publikationen früherer 
Jahre in kurzen Nachrichten zur Kenntnis gebracht werden. 

Archiv für Kulturgeschichte 
Unter Mitwirkung von Fr. von Bezold, 6. Dehio, W, Dilthey, H. Finke, 
W. Goetz, K. Hampe, 0. Lauffer, K. Neumann, A. Schulte, E. Troeltsch 

herausgegeben von Georg Steinhausen 

ΙΧ. Band. 1911. Jührlich 4 Hefte. Preis: 4 12.— 
Das ,Archiv für Kulturgeschichte' will eine Zentralstütte für 

dieArbeit auf dem Gebiete dergesamten Kulturgeschichte sein, und 
dabei vor allem im Zusammenhang mit neueren Richtungen der geschichtlichen 
Forschung der Arbeit auf dem Gebiet der Geschichte des hóheren Geistes- 
lebens ein geeignetes Organ sichern. Neben der l|. Abteilung, die selbstündige 
wissenschaftliche Abhandlungen enthült, sollen als ll. Abteilung regelmáBige 
Literaturberichte erscheinen, die auf je einem Spezialgebiet das für die 
kulturgeschichtliche Forschung Wertvolle aus der Fülle der literarischen Er- 
SCcheinungen unter dem Gesichtspunkt der besonderen Aufgaben und Methoden 
der Kulturgeschichte herausheben. Diese Berichte behandeln: Allgemeine Kultur- 
ΝΣ und Methodenlehre, Allgemeine und lokale deutsche Kulturgeschichte, 
eschichte der wirtschaftlichen Kultur, der politisch-rechtlichen Kultur und Ver- 

fassung, der gesellschaftlichen Kultur und der Sitten, des Erziehungswesens, der 
Naturwissenschaften und Medizin, der technischen Kultur, der religiósen und 
ethischen Kultur, der literarischen Kultur, der Musik, der künstlerischen Kultur, 
der geistigen Kultur und Weltanschauung, der Persónlichkeitsentwicklung, Volks- 
kunde, Anthropologie und Gesellschaftsbiologie. Im Vordergrund soll bei den 
Berichten über die einzelnen Kulturgebiete die europáüische, insbesondere die 
deutsche Kultur des Mittelalters und der Neuzeit stehen. Sie sollen ergünzt werden 
durch zusammenfassende Berichte über italienische, franzósische, englische, ameri- 
kanische, slawische, skandinavische Kulturgeschichte, antike Kulturgeschichte, 
das Fortleben der Antike in Mittelalter und Neuzeit, jüdische, islamitische, indische 
und ostasiatische Kulturgeschichte. Eine lll. Abteilung soll Mic und 
Hinweise bringen. 

VERLAG VON B. G. TEUBN ER IN LEIPZIG UND 
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